
Heden tien december negentienhonderd eenennegentig verschenen voor mij, mr DIRK WILHELM
WEIJMANS, notaris ter standplaats Eindhoven:
I.  de Weledelzeergeleerde Heer Doctor JAN JACOBUS VAN DER MEER, cardiopulmonaal chirurg,

geboren te Batavia op zeven maart negentienhonderd eenenveertig, wonende Strijbeekseweg 23,
4851 SK  Ulvenhout;

II.  de Weledelzeergeleerde Heer Doctorandus JOHANNES HILBRAND BAVINCK, cardiolpulmonaal
chirurg, geboren te Haren op zeven februari negentienhonderd vijftig, wonende Dr.
Schaepmanlaan 8, 5611 MJ  Eindhoven

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de weledelgeleerde heer doctorandus
MAXIMILIAAN MAARTEN PIETER HAALEBOS, cardiopulmonaal chirur, geboren op zesentwintig
augustus negentienhonderd eenenveertig, wonende te Hattem, die deze last verstrekte in zijn
hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, gevestigd te
Utrecht;
Blijkende van gemelde lastgeving uit een onderhandse akte van volmacht, welke na overeenkomstig
de wet voor echt erkend en getekend zal zijn aan deze akte zal worden vastgehecht;
welke komparanten ten deze handelen in hun hoedanigheid van sekretaris, respektievelijk bestuurslid
van voormelde vereniging, en welke komparanten verklaarden:
dat genoemde vereniging is opgericht op een januari negentienhonderd achtenveertig;
dat bij akte op achtentwintig november negentienhoinderd drieentachtig voor notaris P.B. van Hussen
te Eindhoven verleden de statuten van de vereniging zijn gewijzigd, zulks konform het besluit van de
algemene ledenvergadering te Groningen op achtentwintig mei negentienhonderd drieentachtig;
dat de algemene ledenvergadering op dertien april negentienhonderd eenennegentig te Eindhoven
met de voor statutenwijziging vereiste meerderheid heeft besloten de statuten wederom te wijzigenen
te doen opnemen in een notariele akte, blijkende van voormeld besluit van de algemene
ledenvergadering, welk aan deze akte zal worden vastgehecht.
De komparanten verklaarden in hun gemelde hoedanigheid de statuten van de vereniging bij deze in
zijn geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Naam
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: “Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie”

Zetel:
Artikel 2:
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Duur:
Artikel 3:
De vereniging is opgericht op een januari negentienhonderd achtenveertig. Haar duur is onbepaald.

Doel:
Artikel 4:
1.  De vereniging is te beschouwen als een landelijke, wetenschappelike specialistenvereniging voor

zover dienaangaand bepalingen bestaan in hoofdstuk XIV van het huishoudelijke reglement van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.

2.  De vereniging stelt zich ten doen:
a.  de bestudering van, de medewerking aan en de bevordering van de ontwikkeling voor het

specialisme cardiopulmonale chirurgie
b.  de behartiging van de groepsbelangen van de gewone leden van de vereniging.
3. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken:
a.  door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten
b.  door het publiceren van de handelingen van de in lid 3 sub a bedoelde bijeenkomsten;
c.  door alle wettige middelen. Waardoor de gelegenheid tot beoefening van de thoraxchirurgie wordt

verruimd en haar ontwikkeling kan worden bevorderd.



GEWONE LEDEN, ERELEDEN, SENIOR LEDEN, BUITENLANDSE LEDEN, JUNIOR LEDEN,
BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS

Artikel 5
1.  De vereniging kent gewone leden, ereleden, senior leden, buitenlandse leden, junior leden,

buitengewone leden en donateurs
2.  Gewone leden van de vereniging kunnen zijn zij, die in het register van erkende specialisten van

de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst voor het specialisme
cardio-pulmonale chirurgie zijn ingeschreven en het specialisme actief uitoefenen.

3.  Ereleden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig op voordracht van het bestuur door de
algemene vergadering zijn benoemd met tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte
stemmen, wegens hun buitengewone verdiensten die zij voor de vereniging hebben gehad. Zij
hebben dezelfde rechten als de gewone leden, doch zij zijn vrij van het betalen van de kontributie.

4.  Seniorleden zij zij, die zijn ingeschreven in het register van erkende specialisten van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst voor het specialisme
cardio-pulmonale chirurgie zijn ingeschreven maar het specialisme niet meer actief uitoefenen.

5.  Buitenlandse leden zijn zij , die zijn die zijn ingeschreven in het register van erkende specialisten
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst voor het
specialisme cardio-pulmonale chirurgie zijn ingeschreven, maar het specialisme in het buitenland
uitoefenen.

6.  Juniorleden zijn assistent-geneeskundigen in Nederland in opleiding voor het specialisme cardio-
pulmonale chirurgie die als zodanig zijn toegelaten en aan de activiteiten van de vereniging
deelnemen.

7.  Als buitengewone leden kunnen tot de vereniging worden toegelaten alle buiten de omschrijving
van lid 2 vallende academici, die naar het oordeel van het bestuur als belangstellend in de
thoraxchirurgie daarvoor in aanmerking komen.

8.  Als donateur kunnen door het bestuur natuurlijke - en - rechtspersonen worden aangenomen, die
zich bereid verklaren de vereniging met een jaarlijkse bijdrage te steunen.

9.  Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de gewone leden, ereleden,
senior leden, buitenlandse leden, junior leden, buitengewone leden en donateurs zijn opgenomen.
Van wijziging van adres dient men terstond aan de sekretaris van de vereniging schriftelijk
mededeling te doen.

TOELATING
Artikel 6
1.  Zij, die gewoon lid wensen te worden, doen zich schriftelijk bij de sekretaris van de vereniging

voordragen door drie gewone leden. Men is eerst lid door een besluit van de algemene
vergadering, welk is genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. Op de beslissing van de algemene vergadering staat geen beroep open. Wel kan het
bestuur worden verzocht  de betreffende toelating nogmaals in een vergadering in stemming te
brengen.

2.  Zij, die senior lid, buitenlands lid, junior lid, buitengewoon lid of donateur wensen te worden, doen
daarvan opgave aan het sekretariaat van de vereniging onder vermelding van naam en adres. Het
bestuur beslist omtrent hun toelating. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.

3.  Indien een buitenlands lid in Nederland het specialisme gaat uitoefenen en reeds gewoon lid is
geweest, wordt het buitenlandse lid door aanmelding aan de sekretaris wederom gewoon lid.
Indien een buitenlands lid niet eerder gewoon lid is geweest en hij dit wenst te worden is het
bepaalde in lid 1 van dit artikel van toepassing.

RECHTEN SENIOR LEDEN, BUITENLANDSE LEDEN, JUNIOR LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN
EN DONATEURS

Artikel 7
Behalve de overige rechten, die aan senior leden, buitenlandse leden, junior leden, buitengewone
leden en donateurs bij of krachtens deze statuten of huishoudelijk reglement worden toegekend,
hebben zij het recht door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

SCHORSING



Artikel 8
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een termijn, niet langer dan tot het einde van het
lopende verengingsjaar, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de verenging in
ernstige mate schaadt.
Het bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing.
Gedurende de periode van schorsing vervallen de rechten voortvloeiende uit het lidmaatschap. De
betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij
de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij geschorst.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1.  Het lidmaatschap eindigt:
a.  door overlijden van het lid
b.  door opzegging door het lid
c.  door ontzetting van het bestuur
2.  Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de sekretris. Deze

kennisgeving dient vier weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van de
sekretaris.

3.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk
op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen. Binnen een maand na ontvangst van
de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de Komissie van beroep. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

4.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak,
eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan op grond van bijzondere omstandigheden hiervan afwijken.

5.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van d leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN SENIOR LEDEN, BUITENLANDSE LEDEN,
JUNIOR LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS

Artikel 10
1.  De rechten en verplichtingen van senior leden, buitenlandse leden, junior leden, buitengewone

leden en donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beeindigd, behoudens
dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

GELDMIDDELEN
Artikel 11
1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit kontributies en bijdragen van de donateurs, uit

inkomsten van de door de vereniging georganiseerde evenementen en geexploiteerde
voorzieningen, uit verkrijging krachtens erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere
baten.

2.  Het bedrag van de kontributies en de minimumbijdrage van de donateurs wordt door de algemene
vergadering op voorstel van het bestuur bepaald.

Artikel 12
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december en valt samen met het
boekjaar.

BESTUUR
Artikel 13
1.  Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van

tenminste drie personen die door de algemen vergadering uit de gewone leden worden benoemd.
2.  Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is

echter verplicht op de eerstvolgende algemene vergadering in de vakature te voorzien. De
benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens



het bepaalde in lid 3.Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als
tenminste een zodanig aantal leden, dat bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte
van de stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen
voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3.  Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door en met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

4.  Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de keus.

5.  Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 14
1.  Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.

2.  De bestuursleden worden benoemd voor de tijd van twee jaren. De aftredende is herkiesbaar; wie
in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn
voorganger.

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voortsL
a.  door het eindigen va net lidmaatschap van de verenging
b.  door bedanken.

Artikel 15
Het bestuur verdeelt de functies onderling. Het bestuur kan voor voorzitter, sekretaris en
penningmeester uit zijn middel een plaatsvervanger aanwijzen.
Een bestuurslid kan meer dan een funktie bekleden.

Artikel 16
1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de

vereniging
2.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen

uitvoeren door kommissies die door het bestuur worden benoemd.
3.  Mits met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd tot:
a.  het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren van registergoederen; op

het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan;
b.  het aangaan van overeenkomsten waarvan het objekt een nader in het huishoudelijk reglement te

bepalen waarde te boven gaat..
4.  De voorzitter tezamen met de sekretaris of de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging

in en buiten rechte. De penningmeester is bevoegd over de geldmiddelen van de vereniging te
beschikken.

JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 17
1.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te

houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering (jaarvergadering) binnen zes maanden na afloop

van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

3.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een komissie van
tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

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

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

6.  Goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarstukken strekt het bestuur tot decharge.
7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden in de leden 1 en 2 bedoeld tien haar te bewaren



ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 18
1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de

wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.  Behalve de in artikel 17 genoemde jaarvergadering kan het bestuur algemene ledenvergaderingen

bijeenroepen zo dikwijls zij dit wenselijk oordeelt.
3.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van

tenminste zeven dagen. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden
schriftelijke mededeling aan de adressen zoals deze in het ledenregister staan vermeld. Bij de
konvokaties worden tevens de agendapunten vermeld.

4.  Bovendien is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende der stemmen
in de algemene vergadering, daartoe een verzoek indienen. Deze vergadering wordt binnen vier
weken na een daartoe strekkend verzoek gehouden. Indien aan het verzoek tot bijeenroepen
binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven,
zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur
een algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 19
1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden van de vereniging, alle

bestuursleden, alle ereleden, alle senior leden alsmede de voorzitter en sekretaris van de
juniorkamer. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Geschorste
leden en geschorste bestuursleden hebben echter wel toegang tot de vergadering waarin hun
schorsing aan de orde komt.

2.  Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen kan door het bestuur een regeling
getroffen worden.

3.  De gewone leden hebben ieder een stem
4.  Ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem.
5.  Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
6.  Over alle voorstellen betreffende zaken wordt bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte

stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7.  Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der stemmen op zich

heeft verenigd. Heeft niemand die meerderheid verkregen, dan wordt een tweede stemming
gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen. Behalen
meer dan twee personen de meeste en een gelijk aantal stemmen, dan delen deze allen in de
herstemming. Vervolgens is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Bij staking alsdan van de stemmen beslist het lot.

8.  Besluitvorming bij akklamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt.

9.  Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen blanko en met de naam van het lid ondertekende stemmen.

10.  Stemmen bij volmacht is toegestaan met dien verstande, dat gewone leden en ereleden ten
hoogste een ander gewoon lid of erelid schriftelijk kunnen vertegenwoordigen.

Artikel 20
1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een 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 daarin zelf.

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

BUITENGEWONE EN WETENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN
Artikel 21
1.  Behalve algemene vergaderingen kunnen door het bestuur buitengewone vergaderingen en

wetenschappelijke vergaderingen worden georganiseerd.



2.  Toegang tot de buitengewone vergaderingen hebben alle gewone leden, bestuursleden, ereleden,
senior leden, buitenlandse leden, junior leden en buitengewone leden alsmede alle door het
bestuur genodigden.

3.  Toegang tot de wetenschappelijke vergaderingen hebben alle gewone leden, bestuursleden,
ereleden, senior leden, buitenlandse leden, junior leden, buitengewone leden, donateurs alsmede
alle door het bestuur genodigden

4.  Tijd en plaats voor deze vergaderingen en de wijze van bijeenroeping zullen nader bij
huishoudelijk reglement worden geregeld met dien verstande, dat tenminste eenmaal per jaar een
wetenschappelijke vergadering zal worden gehouden.

KOMMISSIES
Artikel 22
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door kommissies, die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur zal in ieder geval de navolgende kommissies benoemen:
1.  De Kommissie van Beroep. Deze bestaat uit drie leden, die uit een door het bestuur opgestelde

voordracht door de algemene vergadering worden benoemd en ontslagen. Bevoegdheden en
werkwijze van deze kommissie worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

2.  Het Concilium Cardio-Pulmonale Chirurgie. Samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van dit
Concilium worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

3.  De Beroepsbelangenkommissie in engere zin. Samenstelling, bevoegdheden en wijze van deze
kommissie worden geregeld bij huishoudelijk reglement

4.  De Kommissie van Junior leden. Deze kommissie bestaat uit junior leden van de vereniging en
heeft tot taak de behartiging van de groepsbelangen van de juniorleden. Bevoegdheden en
werkwijze van de kommissie worden nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 23
1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van

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

2.  Zij, die de oproeping tot de algemen vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering
een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen,
ten huize van de sekretaris voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waario de
vergadering wordt gehouden.

3.  Een besluit tot de statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.  Wijziging van de artikelen betreffende het Concilium Cardio-Pulmonale Chirurgie kan slechts

plaatsvinden, indien deze kommissie zich daarmede akkoord verklaart.
5.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariele akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 24
1.  Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met twee/derde van de uitgebrachte

stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de gewone leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet tenminste twee/derde van het aantal gewone leden tegenwoordig of
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 tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Voorts is het bepaalde
in artikel 22 lid 1 en 2 van toepassing.

2.  Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen
doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de
algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming
van hetgeen door de wet wordt bepaald.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25



1.  De algemen vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven over lidmaatschap,
kontributie-inning, werkzaamheden van bestuur, strafprocedures, instellen van kommissies,
vergaderingen en alle andere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.  Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
deze statuten.

3.  Wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats met volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen.

GESCHILLEN
Artikel 26
1.  Alle geschillen tussen organen en leden van de vereniging en tussen leden van de vereniging

onderling zullen met uitsluiting van de burgerlijke rechter arbitrage worden beslecht., zulks met
inachtneming van het daartoe in het huishoudelijke reglement bepaalde.

2.  Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van beide partijen verklaart, dat dit het
geval is.

De komparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te EINDHOVEN op de datum in het hoofd dezer akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparanten hebben dezen eenparig
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris, ondertekend.
Getekend: J. v.d. Meer, J. Bavink, D.W. Weijmans


