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Keizersgracht 695-699
1017 DW Amsterdam
Postbus 1556
1000 BN Amsterdam
tel. 020-5317070
fax 020-6275308

CONCEPT

STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

9 april 2015
Heden,
verscheen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam:
De comparant gaf te kennen dat:
- in een algemene vergadering van: Vereniging Vrienden van de Amsterdamse
Binnenstad, een vereniging, met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te
Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 40.530.305, hierna te noemen: de
“vereniging”, welke vergadering is gehouden te Amsterdam op vijfentwintig april
tweeduizend vijftien, werd besloten tot wijziging van de statuten van de
vereniging;
*/* - de notulen van gemelde vergadering aan deze akte zijn gehecht;
- de statuten van de vereniging het laatst zijn gewijzigd bij akte de dato zestien
oktober tweeduizend drie verleden voor mij, notaris;
- de comparant werd gemachtigd om de akte houdende voorbedoelde
statutenwijziging, te tekenen.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit
genomen en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat in de statuten van de
vereniging de volgende wijzigingen worden aangebracht, te weten:
Artikel 4 is gewijzigd en luidt thans als volgt:
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene
ledenvergadering worden benoemd. Een bestuurslid wordt gekozen voor ten
hoogste drie jaar. Een rooster van aftreden bepaalt voor ieder bestuurslid wanneer
hij zal defungeren. Een bestuurslid kan worden herkozen.
2. Slechts zij, die lid zijn van de vereniging kunnen lid zijn van het bestuur.
3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering. Het bestuur, alsmede tien procent (10%) van de leden
gezamenlijk, zijn ieder bevoegd een voordracht voor de benoeming op te stellen.
De voordracht is niet-bindend.
4. Tevens kan een bestuurslid te allen tijde worden geschorst door een unaniem
besluit van de overige leden van het bestuur gezamenlijk. Een schorsing, die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door de algemene
vergadering, eindigt door het verloop van die termijn.
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Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet
onbevoegd tot handelen. Het bestuur is echter verplicht onverwijld een algemene
vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.
Artikel 12 is gewijzigd en luidt thans als volgt:
Tot wijziging en ontbinding der statuten kan alleen besloten worden door de
algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Bij ontbinding is het bestuur
met de liquidatie belast. Een eventueel batig saldo moet worden besteed ten
behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen met soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
ZODAT DE STATUTEN VAN DE VERENIGING THANS LUIDEN ALS
VOLGT:
NAAM EN ZETEL
Artikel l.
De Vereniging draagt de naam:
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.
Zij is gevestigd te Amsterdam.
De Vereniging is aangevangen op zes maart negentienhonderd vijfenzeventig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
1. De Vereniging stelt zich ten doel in de gemeente Amsterdam, met name in de
binnenstad:
a. het behoud en herstel van de historische bebouwing en stedenbouwkundige
structuur;
b. het handhaven van het historisch karakter, het bevorderen van het
stedenschoon en het verbeteren van het stadsgezicht;
c. het bevorderen van de kwaliteit - waaronder de openbare toegankelijkheid van de openbare ruimte, het water en het stedelijk groen inbegrepen;
d. het tegengaan van veranderingen die met de hierboven genoemde
doelstellingen strijdig zijn; en
e. het bevorderen van een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat en het
tegengaan van overlast en alles wat verder schadelijk kan zijn voor de
hierboven genoemde doelstellingen.
2. De Vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
a. plannen, besluiten, beschikkingen en feitelijke situaties met betrekking tot de
in lid 1 genoemde waarden te beoordelen en daarop invloed uit te oefenen en
daartoe gebruik te maken van alle (juridische) middelen, waaronder inspraak,
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bezwaar en beroep, al dan niet (mede) namens andere belanghebbenden;
b. gedachtewisseling met alle betrokkenen te bevorderen over de in lid 1
genoemde waarden en over de manier waarop nieuwe ontwikkelingen daarin
kunnen worden geïntegreerd zonder die waarden aan te tasten;
c. kennis over Amsterdam en haar in lid 1 genoemde doelstellingen te
verspreiden; en
d. de inzet van alle overige middelen die tot haar in lid 1 genoemde
doelstellingen bevorderlijk zijn.
Artikel 3.
1. De leden van de Vereniging worden onderverdeeld in: leden, firmaleden en
ereleden.
Voorts kent de Vereniging donateurs.
2. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te
steunen met een jaarlijkse minimum bijdrage.
3. Lid of donateur wordt men door zich bij het secretariaat als zodanig op te geven.
Ereleden worden benoemd op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden
door de ledenvergadering.
4. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage
die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe
in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
5. Het lidmaatschap eindigt op de wijze zoals in de wet is bepaald.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
BESTUUR
Artikel 4.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene
ledenvergadering worden benoemd. Een bestuurslid wordt gekozen voor ten
hoogste drie jaar. Een rooster van aftreden bepaalt voor ieder bestuurslid wanneer
hij zal defungeren. Een bestuurslid kan worden herkozen.
2. Slechts zij, die lid zijn van de vereniging kunnen lid zijn van het bestuur.
3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering. Het bestuur, alsmede tien procent (10%) van de leden
gezamenlijk, zijn ieder bevoegd een voordracht voor de benoeming op te stellen.
De voordracht is niet-bindend.
4. Tevens kan een bestuurslid te allen tijde worden geschorst door een unaniem
besluit van de overige leden van het bestuur gezamenlijk. Een schorsing, die niet
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binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door de algemene
vergadering, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet
onbevoegd tot handelen. Het bestuur is echter verplicht onverwijld een algemene
vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.
BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 5.
1. De voorzitter wordt als zodanig gekozen. Voorts wijzen de bestuursleden uit hun
midden de secretaris en de penningmeester aan.
2. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig
vinden.
3. Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van aanwezige
bestuursleden.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6.
l. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter met
de secretaris of de penningmeester. Zij kunnen zich daarbij ieder door een
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van de overeenkomsten zoals genoemd in
artikel 44 lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 7.
1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
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 doet, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening
en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Goedkeuring van het jaarverslag door de algemene vergadering strekt het bestuur
tot decharge.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 8.
l. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
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komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 7 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 7 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. vaststelling van de jaarlijkse bijdrage zoals vermeld in artikel 3 lid 4;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 9 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
4. Alle leden hebben in de vergadering stemrecht.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste twee weken en ten hoogste vier
weken voor de dag van de vergadering.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
WERKWIJZE DER VERENIGING
Artikel 10.
l. Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen tot het uitvoeren van
bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of van de
algemene vergadering.
In iedere commissie of werkgroep heeft tenminste één bestuurslid zitting.
2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies of werkgroepen
worden door het bestuur geregeld, voorzover zij niet uit het besluit tot een
instelling voortvloeien.
Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11.
Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld omtrent de
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organisatie en de werkwijze der vereniging. De bepalingen van het reglement mogen
niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten. Dit reglement alsmede de
wijzigingen erin worden vastgesteld door de algemene vergadering op initiatief van het
bestuur.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 12.
Tot wijziging en ontbinding der statuten kan alleen besloten worden door de algemene
vergadering op voorstel van het bestuur. Bij ontbinding is het bestuur met de liquidatie
belast. Een eventueel batig saldo moet worden besteed ten behoeve van een instelling
als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met soortgelijke
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend
het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Waarvan akte.
Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant
is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De
comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te
stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparant en vervolgens door mij, notaris.

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

