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OPNAME VAN DE STATUTEN VAN HET NEDERLANDS
GENOOTSCHAP VAN FUNCTIONARISSEN VOOR DE
GEGEVENSBESCHERMING IN EEN NOTARIËLE AKTE

Akte d.d. 11 juli 2003

Op elf juli tweeduizend drie, zijn voor mij, mr. Dirk Roelof de Lange, kandidaatnotaris, hierna te noemen: "notaris" als plaatsvervanger van mr. Richard Gijsbert
Martinus Cornelis ridder van Rappard, notaris te Rotterdam, verschenen:
1.
mevrouw Johanna Maria Titulaer-Meddens, geboren te Den Haag op drie
oktober negentienhonderd zevenenveertig, wonende aan de Eksterlaan 21,
2261 EK Leidschendam, houdster van een geldig paspoort met nummer
N78432862, gehuwd;
2.
de heer Johannes Josephus Franciscus Maria Borking, geboren te Breda op
dertig augustus negentienhonderd vijfenveertig, wonende aan de Lange
Kerkdam 27, 2242 BN Wassenaar, houder van een geldig paspoort met
nummer N98342032, gehuwd; en
3.
de heer Adrianus Johannes Maria de Bruijn RA RE, geboren te Moerstraten
op vierentwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, wonende aan de
Zandkamp 140, 3828 GJ Hoogland, houder van een geldig rijbewijs met
nummer 3115352777, gehuwd.
De verschenen personen, handelend als gemeld, hebben verklaard dat:
de algemene ledenvergadering van de op dertig oktober tweeduizend twee
opgerichte informele vereniging: Nederlands Genootschap van
Functionarissen voor de Gegevensbescherming, hierna te noemen: “het
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Genootschap”, op dertien februari tweeduizend drie heeft besloten de
statuten van het Genootschap op te nemen in een notariële akte, een en ander
als bedoeld in artikel 28 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede om
de verschenen personen, voornoemd, in hun hoedanigheid van bestuurders
van het Genootschap te machtigen deze akte te doen passeren, van welke
besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een
exemplaar aan deze minuut zal worden gehecht.
Ter uitvoering van gemeld besluit hebben de verschenen personen verklaard de
statuten bij deze in een notariële akte vast te leggen, welke statuten luiden als volgt:
Naam en zetel
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: Nederlands Genootschap van Functionarissen
voor de Gegevensbescherming, hierna aangeduid als: “het Genootschap”.
In het maatschappelijk verkeer wordt de aanduiding NGFG als verkorte
naam gebruikt.
2.
Het Genootschap is gevestigd te Den Haag.
Verenigingsjaar en boekjaar
Artikel 2
1.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar
3.
Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend drie.
Doel
Artikel 3
Het Genootschap heeft ten doel:
1.
het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening door
de leden, voor zover deze beroepsuitoefening binnen de functie van
functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in de Wet
bescherming persoonsgegevens, hierna aangeduid als “Wbp”, valt, daarmee
verbonden is of raakvlakken heeft;
2.
het bevorderen van de ontwikkelingen binnen het in lid 1 genoemde
vakgebied;
3.
het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;
4.
het uitwisselen van kennis, ervaring, best practices en het vergroten van
inzicht op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en wetgeving;
5.
al hetgeen hierboven is gesteld (of hiermee raakvlakken heeft), hetzij
afzonderlijk hetzij in samenhang met elkaar te realiseren.
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Middelen
Artikel 4
Het Genootschap tracht het in artikel 3 omschreven doel te bereiken door:
1.
het stellen van regels in de vorm van reglementen, richtlijnen en besluiten,
onder meer betreffende:
a.
de toelating tot het lidmaatschap op basis van objectieve criteria;
b.
de rechten en verplichtingen die aan het lidmaatschap verbonden zijn;
c.
het gedrag van- en de beroepsuitoefeningen door de leden;
d.
de tuchtrechtspraak;
2.
het ontplooien van activiteiten, gericht op:
a.
het bevorderen van terzake dienende opleidingen;
b.
het initiëren en op verzoek uitvoeren en/of ontwikkelen van onderzoek
op het vakgebied van bescherming van persoonsgegevens;
c.
het houden van seminars en het samenstellen en uitgeven van
publicaties op het vakgebied van bescherming van persoonsgegevens;
d.
het samenwerken met andere organisaties, werkzaam op hetzelfde of
een soortgelijk gebied als het Genootschap;
3.
alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk
worden geacht.
Structuur
Artikel 5
Het Genootschap kent een algemene vergadering van leden - hierna genoemd: de
Algemene Vergadering - en een Bestuur - hierna genoemd: het Bestuur. Voor
adviserende en uitvoerende activiteiten kunnen zij worden bijgestaan door raden
en/of commissies als bedoeld in de artikelen 15, 16 en 17.
Leden
Artikel 6
1.
Het Genootschap onderscheidt gewone leden, ereleden en geassocieerde
leden. Een lid kan slechts tot één van deze categorieën behoren.
2.
Gewone leden van het Genootschap kunnen slechts zijn natuurlijke personen
die zijn geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens, hierna
aangeduid als “CBP”, als bedoeld in de Wpb, als functionaris voor de
gegevensbescherming.
3.
Ereleden van het Genootschap kunnen slechts zijn natuurlijke personen die
zich voor het Genootschap of voor het vakgebied betreffende de bescherming
van persoonsgegevens bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
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4.

5.

Geassocieerde leden van het Genootschap kunnen slechts zijn, natuurlijke
personen, die naar het oordeel van het Bestuur op voldoende wijze verbonden
zijn met het vakgebied van de functionaris voor de gegevensbescherming en
niet voldoen aan de objectieve criteria als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a.
Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden zijn daaronder zowel
de gewone leden, de ereleden als de geassocieerde leden begrepen, tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk is bepaald.

Toelating als lid
Artikel 7
1.
De aanvraag om als gewoon lid of geassocieerd lid te worden toegelaten,
dient schriftelijk te worden gericht tot het Bestuur.
2.
Het Bestuur beslist over de toelating van leden.
3.
Over de benoeming tot erelid beslist de Algemene Vergadering op voordracht
van het Bestuur.
4.
Het lidmaatschap vangt aan op de dag van inschrijving in het Register van het
Genootschap of op de lijsten als bedoeld in artikel 9. De Betrokkene wordt
hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Einde lidmaatschap
Artikel 8
1.
Een lid houdt op lid van het Genootschap te zijn:
a.
door opzegging door het lid;
b.
tenzij het een erelid betreft, door opzegging door het Bestuur van het
Genootschap, wanneer een lid ophoudt te voldoen aan de statutaire
verplichtingen verbonden aan zijn lidmaatschap;
c.
door ontzetting door het Bestuur, wanneer een lid in strijd handelt met
de Statuten, reglementen of besluiten van het Genootschap of het
Genootschap op onredelijke wijze benadeelt, dan wel handelt in strijd
met de eer en waardigheid van het Genootschap of afbreuk doet aan de
goede naam van het beroep van functionaris voor de gegevensbescherming en/of van het Genootschap;
d.
door zijn overlijden.
2.
Het gewoon lidmaatschap eindigt bij beëindiging van de registratie bij het
CBP als functionaris gegevensbescherming. Het lid dient dit onverwijld aan
het Bestuur te melden.
3.
Onverkort het bepaalde in lid 2 dient de opzegging door het lid schriftelijk te
geschieden, en wel tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming
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4.
5.

6.

7.

van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. In afwijking hiervan
kan opzegging door het lid met onmiddellijke ingang geschieden indien
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
In geval van ontzetting of opzegging door het Bestuur wordt de betrokkene
per aangetekend schrijven, onder opgaaf van redenen, van het
ontzettingsbesluit casu quo opzeggingsbesluit in kennis gesteld.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur op
grond dat redelijkerwijs van de Genootschap niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.
Zolang niet in beroep is beslist, is het lid geschorst.
Het einde van het lidmaatschap van een gewoon lid of een erelid leidt tot
doorhaling in het Register genoemd in artikel 9 lid 1 per de datum waarop het
lidmaatschap eindigt.

Register
Artikel 9
1.
Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
2.
De leden dragen ervoor zorg dat hun juiste adres aan het Genootschap bekend
is.
Rechten van de leden
Artikel 10
1.
Alle leden hebben toegang tot de vergaderingen van de Algemene
Vergadering en hebben het recht daarin het woord te voeren.
2.
Uitsluitend de gewone leden en ereleden komt stemrecht toe in de
vergaderingen van de Algemene Vergadering.
3.
Alle gewone leden hebben het recht van initiatief en zijn verkiesbaar tot elke
functie, voor zover de statuten en reglementen van het Genootschap dat niet
beletten. De Algemene Vergadering kan op voordracht van het Bestuur
besluiten om een erelid te benoemen voor een bepaalde functie.
Verplichtingen van de leden
Artikel 11
1.
De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten en alle op hen van
toepassing zijnde regels van het Genootschap. Zij zijn voorts verplicht aan het
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2.

Bestuur de gegevens te verstrekken, die het nodig acht ter realisering van het
in artikel 3 gestelde doel en daaruit voortvloeiende taken.
De leden – met uitzondering van de ereleden – zijn verplicht tot betaling van
het inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie. Bij huishoudelijk reglement
wordt de hoogte van het inschrijfgeld, de contributie en de inning daarvan
voor de onderscheiden categorieën van leden vastgesteld.

Bestuur
Artikel 12
1.
Het Bestuur bestaat uit vijf of meer personen, die door de Algemene
Vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone leden.
2.
Elk bestuurslid kan door de Algemene Vergadering te allen tijde worden
geschorst en ontslagen. Elke schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn.
3.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het Bestuur op te maken van rooster van aftreden. De aftredende is
eenmalig herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4.
Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger
aanwijzen.
5.
Het Bestuur is belast met het besturen van het Genootschap, daaronder
begrepen het houden van toezicht op en het waken over de naleving van de
statuten, reglementen, richtlijnen en besluiten van het Bestuur zelf en van de
Algemene Vergadering. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan
van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het
Genootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt. Indien het belang van een zodanige rechtshandeling een nader
door de Algemene Vergadering te bepalen bedrag te boven gaat, is voorts de
machtiging van de Algemene Vergadering vereist.
6.
Het Genootschap wordt - behalve door het voltallig Bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter of de vice-voorzitter, steeds tezamen
met de secretaris of de penningmeester. Het Bestuur kan, aan een of meer
personen, al dan niet in dienst van het Genootschap, procuratie of anderszins
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8.

9.

10.
11.

doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen tot de omvang als het
zal verkiezen.
Ieder bestuurslid is bevoegd een bestuursvergadering bijeen te roepen met
inachtneming van een oproepingstermijn van zeven dagen. De oproeping
geschiedt schriftelijk waaronder begrepen per e-mail. Ieder bestuurslid kan
een ander bestuurslid machtiging verlenen hem in een bestuursvergadering te
vertegenwoordigen. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden
door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering worden
vastgesteld en ondertekend.
Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen, uit te brengen
in een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden
aanwezig is. Is ter vergadering, waarin een besluit als in de vorige zin
bedoeld, niet ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te
houden binnen zeven dagen na de eerste, waarin met een volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden, een besluit overeenkomstig het in de eerste
vergadering opgeworpen voorstel kan worden genomen.
Een bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn door:
a.
zijn vrijwillig aftreden;
b.
zijn periodiek aftreden, overeenkomstig het bepaalde in het
huishoudelijk reglement;
c.
ontslag, hem gegeven door de Algemene Vergadering met
inachtneming van het bepaalde in artikel 20, lid 1, 2 en 3;
d.
op te houden gewoon lid te zijn van het Genootschap;
e.
het verlies van de vrije beschikking over zijn vermogen.
Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het Bestuur als volledig
te zijn samengesteld, tenzij het aantal bestuursleden daalt beneden drie.
Al hetgeen de vergaderingen van en de besluitvorming in het Bestuur betreft,
kan bij reglement worden geregeld.

Algemene Vergadering
Artikel 13
1.
Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Algemene
Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na het einde van het
verenigingsjaar, op een door het Bestuur aan te wijzen plaats en dag.
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3.
4.

5.

6.

7.

In de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt het Bestuur verslag uit en legt
verantwoording af over:
a.
de gang van zaken in het Genootschap en over het gevoerde beleid;
b.
het geldelijk beheer in het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging
van de nodige bescheiden, daaronder begrepen de balans van het
afgelopen verenigingsjaar en staat van baten en lasten met een
toelichting en het verslag van de in artikel 18 lid 5 bedoelde
commissie;
c.
voorziening in eventuele vacatures;
d.
voorstellen van het Bestuur en gewone leden, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
De jaarlijkse begroting wordt op voorstel van het Bestuur vastgesteld door de
Algemene Vergadering.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene
Vergadering strekt het Bestuur tot décharge voor zijn bestuur, tenzij de
vergadering een voorbehoud maakt.
Behalve de in lid 1 genoemde vergadering kan een Algemene Vergadering
worden bijeengeroepen door:
a.
het Bestuur of twee of meer bestuursleden samen zo dikwijls zij dit
nodig oordelen;
b.
ieder bestuurslid binnen veertien dagen na de dag, waarop een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de
gewone leden, onder opgave van de te behandelen onderwerpen is
ontvangen, welke vergadering dient te worden gehouden op een termijn
van ten hoogste vier weken na indiening van dat verzoek;
c.
de in sub b. bedoelde leden, indien het Bestuur in gebreke blijft om aan
zijn onder b. genoemde verplichting te voldoen, waarbij de vergadering
zelf in de leiding ervan zal kunnen voorzien.
Het Bestuur is verplicht voorstellen van gewone leden, die door hen ten
minste twee weken voor de datum van vergadering schriftelijk, waaronder
begrepen e-mail, zijn ingediend op de agenda te plaatsen van deze
vergadering.
In een Algemene Vergadering kunnen geen besluiten worden genomen over
onderwerpen, die niet op de agenda zijn vermeld, tenzij met algemene
stemmen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig
zijn.
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De oproeping tot een Algemene Vergadering zal schriftelijk, waaronder
begrepen e-mail, plaatsvinden met inachtneming van een oproeptermijn van
twee weken en onder vermelding van de agenda.
Een Algemene Vergadering besluit met absolute meerderheid van stemmen,
behoudens in die gevallen waarover in de statuten of huishoudelijk reglement
anders is bepaald. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht
beschouwd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen. Het Bestuur bepaalt op welke wijze – schriftelijk, mondeling
of bij acclamatie - wordt gestemd.
Ieder lid en ieder erelid heeft het recht op het uitbrengen van een stem.

Raad van Tucht
Artikel 14
1.
De Algemene Ledenvergadering kan een raad van tucht instellen, hierna
aangeduid als: de “Raad van Tucht”.
2.
De Raad van Tucht is belast met de behandeling van klachten die tegen de
gewone leden en ereleden zijn ingediend, echter alleen dan indien de klacht
betreft het handelen van het lid als functionaris voor de gegevensbescherming
als bedoeld in de Wbp en daardoor voor de indiener van de klacht een nadeel
is ontstaan of in het geval dat het handelen van de functionaris voor de
gegevensbescherming ernstig afbreuk doet aan de kwaliteit en integriteit van
de beroepsgroep in haar geheel.
3.
Het Bestuur, ieder natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon kan met
inachtneming van het bepaalde in lid 2 een klacht indienen bij de Raad van
Tucht.
4.
Nadere regels omtrent de tuchtrechtspraak, met inbegrip van de wijze van
benoeming van de leden van de Raad van Tucht, worden gegeven in het
Reglement van Tucht.
Raad van Advies
Artikel 15
1.
De Algemene Vergadering kan een raad van advies instellen, hierna
aangeduid als: de “Raad van Advies”, die gevraagd en ongevraagd de
Algemene Vergadering en het Bestuur kan adviseren.
2.
De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat op voordracht van het
Bestuur de leden van de Raad van Advies. Een lid van de Raad van Advies
behoeft geen lid van het Genootschap te zijn. Nadere regels omtrent de Raad
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van Advies kunnen bij of krachtens het huishoudelijk reglement worden
gesteld.
Commissies
Artikel 16
1.
Behoudens de kascontrolecommissie, als vermeldt in artikel 17 lid 5, kan het
Bestuur of de Algemene Vergadering besluiten tot het instellen van vaste
en/of ad hoc commissies. Deze commissies krijgen bij hun instelling een
schriftelijk vastgelegde taak of opdracht.
2.
Leden van commissies behoeven geen lid te zijn van het Genootschap.
Geldelijk beheer
Artikel 17
1.
De geldmiddelen van het Genootschap bestaan uit:
a.
inschrijfgelden volgens hetgeen dienaangaande in het huishoudelijk
reglement is bepaald;
b.
contributies, volgens hetgeen dienaangaande in het huishoudelijk
reglement is bepaald;
c.
vrijwillige bedragen (waaronder donaties, legaten en schenkingen);
d.
subsidies
e.
andere baten.
2.
Het Bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar aan
de Algemene Vergadering aan te bieden.
3.
Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in het vorig lid en de overige
bescheiden als bedoeld in lid 2, te bewaren overeenkomstig het bepaalde in de
wet.
4.
De penningmeester is belast met het beheer van de middelen en waarden van
het Genootschap. Hij is verplicht van de vermogenstoestand van het
Genootschap zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
5.
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks – tenzij aan de Algemene
Vergadering een verklaring, afkomstig van een registeraccountant, wordt
overgelegd – uit de leden een kascontrolecommissie, hierna aangeduid als: de
“Kascontrolecommissie”, van tenminste twee personen, die geen deel uit
mogen maken van het bestuur. De Kascontrolecommissie onderzoekt de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting en brengt aan de
Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
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7.
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Het Bestuur is verplicht aan de Kascontrolecommissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
van het Genootschap te vertonen en inzage in boeken en bescheiden van het
Genootschap te geven.
De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
De leden van de Kascontrolecommissie hebben een zittingsduur van
maximaal twee jaar en zijn gedurende vier jaar niet herkiesbaar na afloop van
hun zittingsduur.

Reglementen
Artikel 18
1.
Alle reglementen van het Genootschap worden vastgesteld en gewijzigd door
de Algemene Vergadering, met dien verstande dat het Huishoudelijk
Reglement voor de eerste maal wordt vastgesteld door het Bestuur.
2.
Een bepaling in enig reglement, die in strijd is met de wet en/of deze Statuten
is nietig.
Bijzondere besluiten
Artikel 19
1.
Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid, tot wijziging van de
Statuten, dan wel tot ontbinding van het Genootschap kan door de Algemene
Vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een Algemene Vergadering,
waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
2.
Is ter vergadering, waarin een besluit als in lid 1 bedoeld, aan de Algemene
Vergadering wordt voorgesteld, niet ten minste de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, een besluit over het in
de eerste vergadering voorgestelde voorstel kan worden genomen.
3.
Een oproep voor een Algemene Vergadering als in lid 1 bedoeld, moet ten
minste vier weken voor de dag van de vergadering worden gedaan.
4.
Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging
van de statuten of het huishoudelijk reglement bijeenroepen, moeten ten
minste veertien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
dag van de vergadering, Bij de oproeping tot de vergadering wordt van dit
laatste mededeling gedaan. Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift
van het voorstel kunnen verkrijgen.
Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte
is verleden. Ieder bestuurslid is tot het verlijden van de desbetreffende akte
bevoegd.
Het Genootschap wordt ontbonden:
a.
door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering, met
inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 2;
b.
door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c.
door de rechter of de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de
gevallen in de wet bepaald;
d.
door het geheel ontbreken van leden.
Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 6 bepaalde zitting hebben in
het Bestuur, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding
anders wordt bepaald.
Wordt het Genootschap door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan
worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar
ministerie van de rechtbank vereffenaars benoemd.
Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo, behoudens in het
geval als omschreven in het vorige lid, wordt door de Algemene Vergadering
beslist.
De boeken en bescheiden van het Genootschap blijven gedurende de wettelijk
voorgeschreven bewaartermijn berusten onder degene die daartoe door de
Algemene Vergadering is aangewezen.

Slotbepalingen
Artikel 20
Waar de statuten niet in voorzien is, beslist het Bestuur.
Eerste bestuursleden
In afwijking van het bepaalde in artikel 12 worden, voor zover nodig, voor de eerste
maal tot bestuursleden benoemd:
1.
mevrouw Johanna Maria Titulaer-Meddens, geboren te Den Haag op drie
oktober negentienhonderd zevenenveertig, wonende aan de Eksterlaan 21,
2261 EK Leidschendam, als voorzitter;
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2.

de heer Romeo Firoz Kadir, geboren te Paramaribo, Suriname, op
zesentwintig juni negentienhonderd zevenenzestig, wonende aan de
Contrabasweg 199, 1311 LA Almere, als secretaris;
3.
de heer Jules Joseph Felix Gimbrere, geboren te Utrecht op tweeëntwintig
juni negentienhonderd vierenzestig, wonende aan de Kennemerstraatweg 3,
1851 AS Heiloo, als lid;
4.
de heer Henk Jan Keimpe Wido van der Molen, geboren te Breda op zestien
september negentienhonderd éénenzestig, wonende aan de Woldenburg 10,
2135 BL Hoofddorp, als lid;
5.
de heer Johannes Josephus Franciscus Maria Borking, geboren te Breda op
dertig augustus negentienhonderd vijfenveertig, wonende aan de Lange
Kerkdam 27, 2242 BN Wassenaar, als lid;
6.
de heer Adrianus Johannes Maria de Bruijn RA RE, geboren te Moerstraten
op vierentwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, wonende aan de
Zandkamp 140, 3828 GJ Hoogland, als lid;
Zij zullen hun functie binnen zes maanden na datum van het passeren van deze akte
ter beschikking stellen.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
in minuut verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de
verschenen personen opgegeven en toegelicht. Deze hebben daarna verklaard tijdig
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing van deze akte is zij door de verschenen personen en mij, notaris,
ondertekend.
w.g. de verschenen personen en de notaris

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Dirk Roelof de Lange,
kandidaat-notaris, wonende te Leiden,
als plaatsvervanger van Richard Gijsbert
Martinus Cornelis ridder van Rappard,
heden zestien juli twee duizend drie.
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