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STATUTENWIJZIGING 
(Vereeniging Handelsrecht) 
 
 
Op achttien december tweeduizend veertien is Op @ verschijnt voor mij, mr. Gerard 
Cornelis van Eck, notaris met plaats van vestiging vestigingsplaats Rotterdam, 
verschenen: 
Mr   XXXXXX , geboren te    XXXXXXX@, met kantooradres Blaak 31, 3011 GA 
Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
de heer mr.    XXXXXXX, geboren te  XXXXXXX, wonende te  XXXXXX, houder van 
paspoort met nummer XXXXXX, geldig tot XXXX, die op zijn beurt gemachtigd is door de 
algemene ledenvergadering @, die op zijn/haar beurt handelt als bestuurder van 
Vereeniging Handelsrecht, een vereniging naar Nederlands recht, statutair gevestigd 
te ’s-Gravenhage Den Haag en kantoorhoudende te 1077 ZZ XZ Amsterdam, 
Strawinskylaan 2001 10 (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer 40408632) (de vereniging), daartoe bevoegd op 
grond van artikel 21 lid 4 van de statuten van de vereniging. 
De comparant, handelend als gemeld, heeft het volgende verklaard: 
de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft op één en dertig oktober acht 
december tweeduizend veertien zestien besloten de statuten van de vereniging algeheel 
te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om iedere bestuurder van de 
vereniging te machtigen deze akte te doen passeren. .Van deze besluitvorming blijkt uit 
een uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering die (in kopie) aan deze 
akte zijn is gehecht (Bijlage).. 
De statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij oprichting van de vereniging op zestien 
april negentienhonderd achttien. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd 
bij akte op één en twintig oktober achttien december tweeduizend drie veertien verleden 
voor ondergetekende notaris. 
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de 
vereniging hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. 
STATUTEN 
Naam 
Artikel 1 
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De vereniging draagt de naam: VEREENIGING "HANDELSRECHT"; zij is opgericht op 
zestien april negentienhonderd achttien. 
Zetel 
Artikel 2 
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Den Haag. 
Doel 
Artikel 3 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van 
het handelsrecht en andere gedeelten van het recht, die voor het economisch leven van 
belang zijn, alsmede het bevorderen van een wetgeving welke op die terreinen aan de 
eisen der samenleving voldoen. 
Artikel 4 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het 
uitgeven en verspreiden van geschriften, het uitschrijven van prijsvragen, het richten van 
vertogen tot de overheid en voorts door alle andere wettige middelen welke aan het doel 
der vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 
Leden en Gewone leden, studentleden, ereleden en begunstigers 
Artikel 5 
1. De vereniging kent: gewone leden, studentleden, ereleden en begunstigers. In deze 

statuten worden onder leden zowel gewone leden als studentleden verstaan, tenzij 
het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

2. Het bestuur besluit, of indien daartoe aangewezen door het bestuur, de voorzitter en 
de secretaris van het bestuur besluiten tot het al dan niet toelaten van personen als 
lid van de vereniging na een schriftelijk verzoek daartoe. Leden Gewone leden zijn zij 
die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door de voorzitter en 
de secretaris als gewoon lid zijn toegelaten. Studentleden zijn zij die tot het volgen 
van een masteropleiding aan een universiteit of hogeschool zijn toegelaten en die nog 
niet hebben afgerond, en nadat zij zich schriftelijk als studentlid bij het bestuur 
hebben aangemeld, door de voorzitter en secretaris als studentlid zijn toegelaten. 
Ingeval van niet toelating door het bestuur, respectievelijk de voorzitter en de 
secretaris kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Het 
lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging 
worden verkregen. 

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
opgenomen. 

Artikel 6 
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de vereniging. Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering. 
Contributie 
Artikel 7 
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De leden betalen jaarlijks een door de algemene vergadering voor het gewone 
lidmaatschap casu quo het studentlidmaatschap vast te stellen contributie. 
Einde lidmaatschap 
Artikel 8 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging door het lid; 
b. door opzegging door de vereniging; 
c. door ontzetting; en 
d. door de dood van het lid. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het gewone lid kan slechts geschieden tegen 
het einde van het verenigingsjaar, mits de opzegging voor één januari heeft 
plaatsgevonden. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een 
opzegtermijn van ten minste vier maanden. Opzegging van het lidmaatschap door het 
studentlid kan tot het einde van het eerste verenigingsjaar waarin hij/zij lid is 
geworden geschieden tegen het einde van dat verenigingsjaar. Vindt een opzegging 
als bedoeld in de vorige volzin niet plaats, dan is na het eerste verenigingsjaar waarin 
men studentlid was, sprake van een gewoon lidmaatschap. Opzegging van het 
lidmaatschap door het studentlid geschiedt schriftelijk aan het bestuur. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap en de 
verschuldigde contributie door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

3. In afwijking van lid 2 eindigt het lidmaatschap onmiddellijk: 
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren; 
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of 
medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. 

Een lid heeft de in dit lid 3 genoemde bevoegdheid niet voor het geval van wijziging 
van geldelijke rechten en verplichtingen. 

4. De vereniging kan het lidmaatschap slechts opzeggen (i) indien de contributie niet is 
voldaan en/of (ii) wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd 
het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt 
schriftelijk na een besluit daartoe van het bestuur, met opgave van de redenen. 

5. Van een besluit tot opzegging door de vereniging staat binnen een maand na 
ontvangst van de schriftelijk kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering. 
Het beroep dient gemotiveerd te worden ingediend bij het bestuur door middel van 
een aangetekend schrijven. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het lid geschorst. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt 
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door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis 
stelt, met opgave van de redenen. 
Het hiervoor in lid 5 van dit artikel bepaalde is op ontzetting van overeenkomstige 
toepassing. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

Begunstigers 
Artikel 9 
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging jaarlijks 

financieel te steunen met een geldelijke bijdrage waarvan de minimale omvang door 
de algemene vergadering wordt vastgesteld. 

2. Begunstigers hebben toegang tot de algemene vergaderingen van de vereniging, 
doch zij hebben daarin geen stemrecht. 

3. Het bestuur beslist omtrent de toelating als begunstiger. 
Bestuur 
Artikel 10 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door de algemene 

vergadering te bepalen aantal leden. 
2. Bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering. 
3. De benoeming geschiedt uit de leden. 
Artikel 11 
1. De bestuursleden treden periodiek af volgens een door het bestuur op te maken 

rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. 
2. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgave van redenen door de algemene 

vergadering worden geschorst en ontslagen. 
3. Schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie maanden 

daarna tot ontslag heeft besloten. 
4. Indien het aantal bestuursleden is gedaald onder het door de algemene vergadering 
 vastgestelde aantal bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is alsdan 

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin de 
 voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. 
Artikel 12 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of ten minste twee 

leden van het bestuur de voorzitter verzoeken met de opgave van de punten van 
behandeling. 
Indien niet binnen veertien dagen na bedoeld verzoek een vergadering is 
uitgeschreven, zijn de verzoekers zelf tot het beleggen van een vergadering bevoegd. 

2. Iedere bestuurder heeft één stem in de bestuursvergaderingen. Besluiten van het 
bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een bestuurder 
kan aan een medebestuurder volmacht geven om namens hem/haar in een 
vergadering het woord te voeren en stem uit te brengen. 
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3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. 
Artikel 13 
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 
De functie van secretaris en van penningmeester kunnen door één persoon worden 
uitgeoefend. 
Vertegenwoordiging 
Artikel 14 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 
Verenigingsjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording 
Artikel 15 
1. Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig april daaropvolgend. 
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van 

het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
vergadering, zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over zijn in 
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het legt de balans en de staat van baten en 
lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken 
worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of 
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte 
van het bestuur vorderen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee 
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en 
inzage van de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging 
te geven. 

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de 
jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder. 

Algemene vergaderingen 
Artikel 16 
Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging is 
gevestigd danwel in een andere door het bestuur aan te wijzen en in de oproep te 
vermelden plaats. 
Bijeenroeping algemene vergadering 
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Artikel 17 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd 

het bepaalde in artikel 20. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen 
(waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden volgens het ledenregister 
bedoeld in artikel 5. 
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. 
Indien een lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs 
electronische elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 
aan het adres dat door hem voor dit doel schriftelijk aan de vereniging is bekend 
gemaakt. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het 
bepaalde in arikel artikel 21. 

Toegang, stemrecht, besluitvorming 
Artikel 18 
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, 

de begunstigers alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene 
ledenvergadering zijn uitgenodigd. 
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn 
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene 
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde 
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde 
kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. 

3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, alsmede de mogelijkheid van stemming 
bij acclamatie. 

4. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen, voor zover bij de statuten niet anders is bepaald. Indien bij verkiezing van 
personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede 
vrije stemming overgegaan. 
Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt een nieuwe 
stemming gehouden, thans beperkt tot de twee of meer personen, die bij de tweede 
stemming de meeste stemmen hebben verworven. 
Bij deze derde stemming is hij gekozen, die de meeste stemmen heeft verkregen. 
Indien de stemmen staken, beslist het lot. 
Staken de stemmen bij stemming over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 
Artikel 19 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 

afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. 
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
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2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent 
de uitslag van een stemming, is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 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. 

3. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid 
daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen 
aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en 
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden 
geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op 
de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan 
deelnemen aan de beraadslagingen. 

4. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kunnen stemmen 
voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel 
worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de 
vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen 
worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden 
uitgebracht. 

5. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door 
de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die 
vergadering ondertekend. 

Artikel 20 
Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig 
oordeelt of tien leden het wensen, blijkens schriftelijk verzoek aan de voorzitter, met 
opgave van de punten van behandeling. 
Indien niet binnen veertien dagen na bedoeld verzoek een vergadering is uitgeschreven, 
zijn de verzoekers zelf tot het beleggen van een vergadering bevoegd. 
Statutenwijziging 
Artikel 21 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 

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

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel 
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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. 
Het bestuur kan met het oog op het bepaalde in de vorige zin besluiten het voorstel 
tot statutenwijziging tevens op de website van de vereniging te plaatsen. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de meerderheid van ten minste twee derden 
van de uitgebrachte stemmen. 

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

Ontbinding 
Artikel 22 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. 

Het bepaalde in het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
2. Het batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan degenen die ten tijde van het 

besluit tot ontbinding lid waren. 
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. 
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig 
saldo worden gegeven. 

Overgangsbepaling 
Het verenigingsjaar dat is aangevangen op één januari tweeduizend veertien loopt tot en 
met dertig april tweeduizend vijftien. Dit artikel vervalt per één mei tweeduizend vijftien. 
Volmacht 
De comparant is gemachtigd bij één (1) onderhandse akte van volmacht welke aan deze 
akte in kopie is gehecht (Bijlage). 
Slot 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. 
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, 
tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de 
inhoud in te stemmen. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door 
mij, notaris, ondertekend. 
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