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AKTE VAN STATUTENWUZIGING
betreft: Vereniging: NIMA-Nederlands Instituut voor IVIarketing

Heden, eenendertig mei tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr. -----

Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam:
mevrouw Ashnadebie Chikoe, geboren op twaalf maart ----------------------------

negentienhonderdeenennegentig te district Wanica, Suriname, met
kantooradres 1105 BJ Amsterdam, Paasheuvelweg 26, met kantooradres 1105 -

BH Amsterdam, Paasheuvelweg 16.
De verschijnende persoon verklaart:

A. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid::
NIMA-NederIands Instituut voor Marketing, statutair gevestigd te - - --

Amstelveen, kantoorhoudende te 1187KL Amstelveen, Asserring 188, -----

ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en -----

Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 40407831, hierna te -----

noemen: "de Vereniging", is opgericht op een december negentienhonderd

De statuten van de Vereniging zijn gewijzigd bij akte van
statutenwijziging verleden voor mr. J.H. Derkman, notaris te Abcoude, op -
vijffebruari tweeduizend achttien en zijn sindsdien niet meer gewijzigd. ---

B. Door de ledenvergadering van de Vereniging is op achtentwintig mei

tweeduizend eenentwintig, conform de wettelijke en statutaire

voorschriften, in vergadering rechtsgeldig besloten tot integrale wijziging -•

van de statuten van de Vereniging.

Bij dit besluit is aan de verschijnende persoon machtiging verleend

teneinde de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

./. C. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte

gehechte kopie van de notulen van de bestuursvergadering.
Ter uitvoering van voonneld besluit warden de statuten van de Vereniging -----

hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijzigmg de
statuten zullen luiden als volgt:

STATUTEN
ALGEMENE BEPALINGEN.
Waar in deze statuten gebi-uik wordt gemaakt van de hiema te noemen -----------

begrippen geldt de daarachter gegeven toelichting. -----------------------------------

Bestuur: (de leden van) het bestuur van de Vereniging, belast met •

het bestuur van de Vereniging in de zin van de wet.

Directeur: de directeur van de werkorganisatie van de Vereniging ---

en tevens voorzitter van het Bestuui- van de Vereniging. --

Ledenraad: de afgevaardigden van de leden van de Vereniging die de
leden

van de Vereniging vertegenwoordigen in de algemene ---

vergadering.
NIMA-bureau: de werkorganisatie van de Vereniging die is belast met ---

de uitvoering van de doelstellingen van de Vereniging. ---
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Raad van Toezicht: (de leden van) het orgaan dat toezicht houdt op het beleid

van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de
Vereniging en de met de Vereniging verbonden ------------

instellingen.
Wetsvoorstel 34491: het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk -----------

Wetboek in verband met de uniformering en de -----------

verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het

bestuur en de raad van commissarissen van

rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) -

(pariementair nummer 34491).
Omwille van de leesbaarheid is de mannelijke schrijfvorm gebi-iiikt. Daar waar
"hij" gelezen wordt, dient ook "zij" gelezen te worden. -----------------------------

Waimeer in deze statuten een eis van schriftelijkheid aan berichtgeving wordt--

gesteld, wordt daaraan eveneens voldaan indien de desbetreffende

berichtgeving elektronisch is vastgelegd, een en ander met inachtneming van ---

hetgeen hierover in de wet bepaald.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

De Vereniging draagt de naam NIMA, Nederlands Instituut voor

De Vereniging is opgericht op een december negentienhonderdzesenzestig en --

is gevestigd te Amstelveen.

Artikel 2.

De Vereniging stelt zich ten doel de bevordering van marktgericht

ondernemen, zomede al hetgeen daannede verband houdt of daartoe van

belang kan zijn.

Artikel 3.
De Vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het bevorderen van kennis en inzicht in aard, doelstelling en praktijk van ---

marketing in de mimste zin;
b. het bevorderen van eenjuiste inpassing van het marketingbeleid in het -----

beleid van ondernemingen, overheidsinstellingen en andere organisaties; ---

c. het aandragen van middelen om bij alien die betrokken zijn bij het
uitoefenen van marketing, de vakbekwaamheid en de deskundigheid zo ----

hoog mogelijk op te voeren;
d. het creeren van platforms en vormen van overleg en contact ten behoeve ---

van alien die, op welke plek in de organisatie en vanuit welke discipline ---

dan ook, met marketing bezig zijn.
LEDEN EN LIDMAATSCHAP

Lid 1.
De Vereniging kent de volgende leden:

a. persoonlijke leden: natuurlijke personen, die betroldcen zijn bij marketing --

of daaraan gerelateerde activiteiten;
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b. leden van verdienste; natuurlijke personen die zich op een bijzondere wijze

voor de Vereniging verdienstelijk hebben gemaalct en die als zodanig door

het algemeen bestuur zijn benoemd;
c. ereleden: natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze voor de

Vereniging en het vakgebied verdienstelijke hebben gemaakt en die als ----•
zodanig door de Ledenraad, op voorstel van het bestuur, zijn benoemd; -----

d. bedrijfsleden: rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen en niet-

rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden.
Als niet-rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband wordt -----

aangemerkt: de commanditaire vennootschap, de vennootschap onder ------

firma en de maatschap, hierna te noemen: "het samenwerkingsverband". ---

Het samenwerkingsverband dient schriftelijk aan het bestuur mede te

delen, welke natuurlijke persoon als haar gevolmachtigde het

samenwerkingsverband als gevolmachtigd lid zal vertegenwoordigen. Het -
samenwerkingsverband kan bedoelde volmacht intreklcen, mits zulks

schriftelijk aan het bestuur en aan het regiobestuur is medegedeeld. Indien -

en zolang te eniger tijd door het samenwerkingsverband geen schriftelijke -

opgave van een gevolmachtigde is gedaan, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet warden uitgeoefend.
^ __-.-------------------------------------------------------------------.---------------.

Indien wordt gesproken over "leden" dan warden in deze statuten daaronder ----

verstaan de in lid 1 , sub a tot en met d van dit artikel bedoelde leden, tenzij het •
tegendeel uitdrukkelijk blijkt. -----------------------------------------------------------

Het bestuur beslist inzake toelating tot lid der Vereniging. De Ledenraad kan ---

bij niet-toelating door het bestuur alsnog tot toelating besluiten.

Het lidmaatschap kan ingaan per de eerste dagen van elk kalenderkwartaal. -----

Wanneer een nieuw lid niet per een januari van het lopende jaar wordt

ingeschreven kan voor de resterende maanden van datjaar warden volstaan ----•

met een contributiebedrag naar rato van dejaarcontributie.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5.

..

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het persoonlijk lid;
b. door faillissement of surseance van betaling van het bedrijfslid;

c. door opzegging door het lid;

d. door opzegging door de Vereniging;
e. door ontzetting. -----------------------------------------------------------------------

;.

Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het

verenigingsjaar en dient schriftelijk bij het Bestuur plaats te vinden met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. ---------
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In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan het lidmaatschap
onmiddellijk warden opgezegd, indien redelijkerwijs niet gevergd kan warden -

het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk bij het Bestuur --
plaats te vinden.

Opzegging door de Vereniging kan geschieden indien een lid zijn geldelijke ----

verplichtingenjegens de Vereniging niet nakomt, indien een lid opgehouden ---

heeft aan de vereisten door de statuten gesteld, te voldoen, alsook indien
redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan warden het lidmaatschap te -

laten voortduren.

Ontzetting kan alleen warden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de -----

statuten, reglementen ofbesluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging -
op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het Bestuur.

De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld. Tegen het besluit van ontzetting kan binnen een -----

maand, na ontvangst van de kennisgeving, beroep warden aangetekend bij de --
Ledem-aad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid -----

geschorst. Wordt binnen gestelde termijn geen beroep aangetekend ofwordt de
ontzettmg door de Ledenraad bekrachtigd, dan vei-valt het lidmaatschap de dag •

na het onherroepelijk warden van de ontzetting.
^--------------__-_.__.__-._--._--------------------------.-.______-----------.-_______.__.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft ------

desalniettemin de contributie voor het gehelejaar verschuldigd, tenzij hierna ---
anders bepaald. ----------------------------------------------------------------------------.

Lid 6.

Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang scht-iftelijk bij"
het Bestuur opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld --

tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot
splitsing respectievelijk een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt ofzijn -----

verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden ofmedegedeeld; het ---

laatstgenoemde besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

.

Aan de eis van schriftelijke opzegging wordt eveneens voldaan indien gebi-uik -

wordt gemaakt van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht.

RECHTEN VAN LEDEN
Artikel 6.

Leden kurmen tegen ledentarief deelnemen aan alle door de bureau-organisatie

van de Vereniging, hierna te noemen: het NDvIA-bureau, door regionale

afdelingen of door groepermgen georganiseerde activiteiten, tenzij het Bestuur -
voor een desbetreffende activiteit anders heeft bepaald.
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Geschorste leden hebben gedurende de periode van schorsing geen toegang tot •

enige activiteit.

Over toelating van andere dan in lid 1 genoemde personen tot door het NIMA- •

bureau, door regionale afdelingen of door groeperingen georganiseerde
activiteiten en de daaraan gekoppelde vooi-waarden en tarieven beslist het

Bestuur.

VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
Artikel 7.
De persoonlijke leden en bedrijfsleden zijn verplicht contributie te betalen. De -

leden kunnen door het Bestuur in categorieen warden ingedeeld, die een

verschillende contributie betalen. Tevens kan het lidmaatschap door het

Bestuur in categorieen warden ingedeeld, waai-voor een verschillende

contributie wordt betaald. Alle contributiebedragen warden door de Ledenraad •

jaarlijks op voorstel van het Bestuur in de algemene vergadering vastgesteld. ---

REGIONALE AFDELINGEN EN GROEPERINGEN
Artikel 8.

Op grond van de postcode van him woon- ofvestigingsplaats zijn de leden ------

tevens lid van een regionale afdeling van de Vereniging. Deze afdelingen
ftmctioneren als onzelfstandig onderdeel van de Vereniging en hebben geen ----

rechtspersoonlijkheid.

Lid 2.
Het Bestuur beslist over de oprichting casu quo opheffing van een regionale ----
afdeling. Het Bestuur bepaalt de grenzen van de regionale afdelingen. ------------

I.

Leden kunnen zich groeperen. Deze gi-oeperingen zijn beroeps- of
interessegroepen van leden die werkzaam zijn binnen een toepassingsgebied ----

en/ ofinteresse hebben voor een specifiek aspect van marketing. De --------------

groeperingen functioneren als onzelfstandig onderdeel van de Vereniging en ---

hebben geen rechtspersoonlijkheid.
••

Elk lid heeft het recht zich aan te melden als lid bij een ofmeer groeperingen. --

I.

Het Bestuur beslist over de oprichtmg casu quo opheffing van gi-oeperingen. ---

De fmanciele middelen van de regionale afdelingen en groeperingen warden ---

geadministreerd en beheerd door het NIMA-bureau. Na afloop van het
boekjaar ontvangt iedere regionale afdeling en groepering een fmancieel --------

overzicht van de op die regionale afdeling ofgroepering betrelddng hebbende --

inkomsten en uitgaven.

Alleen na voorafgaande goedkeuring door de Directeur mogen derden tegen ----
betaling voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten van regionale -----

afdelingen en groeperingen warden ingeschakeld. -----------------------------------
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Nadere regels betreffende de oprichting en opheffing, (de verkiezing, schorsing

en ontslag van) het bestuur, het functioneren, de rechten en de verplichtingen --•

van regionale afdelingen en groepermgen warden vastgelegd in een door het ---

Bestuur van de Vereniging, met goedkeuring van de Ledenraad, op te stellen ---

reglement. Wijzigingen in het reglement behoeven de goedkeuring van de
Ledenraad.

ACCREDITATIE-, CERTIFICERINGS- EN EXAMENINSTANTIES
Accreditatie-, Certificerings- en Examencollege ----------------------------------

Artikel 10.

De Vereniging kent een accreditatie-, certificerings- en examencollege, ----------

bestaande uit een door het Bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie -----

De leden van het accreditatie-, certificerings- en examencollege worden

benoemd door de Ledenraad, op voordracht van het Bestuur, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 11 lid 2.
Lid 3.---------------------------------------------------------------------------------------'

De Ledenraad is bevoegd een lid van het accreditatie-, certificerings- en ---------

examencollege te schorsen ofte ontslaan.

Nadere regels betreffende het accreditatie-, certificerings- en examencollege ---

warden vastgelegd in een door dat college, met goedkeuring van het Bestuur en

de Ledenraad, op te stellen reglement. Wijzigingen in het reglement behoeven-
de goedkeunng van de Ledem-aad.

Accreditatie-, Certificerings- en Examencommissies

De Vereniging kent een ofmeer accreditatie-, certificerings- en/of

examencommissies, elk bestaande uit een door de Directeur, in overleg met het

accreditatie-, certificerings- en examencollege, vast te stellen aantal van ten -----

minste drie leden,

Het aantal accreditatie-, certificerings- en/of examencommissies wordt door de

Directeur, in overleg met het accreditatie-, certificerings- en examencollege, ---

De leden van een accreditatie-, certificerings- en/ofexamencointnissie warden -

benoemd door de Directeur, in overleg met het accreditatie-, certificerings- en -•

examencollege. ledere accreditatie-, certificerings- en/ofexamencommissie is --

middels een afgevaardigd lid van de betreffende commissie vertegenwoordigd -
inhet accreditatie-, certificerings- en examencollege. -------------------------------.

De Directeur is bevoegd een lid van een accreditatie-, certificerings- en/of
examencommissie, in overleg met het accreditatie-, certificerings- en

examencollege, te schorsen of te ontslaan.
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^ ---.-----......__._....-----------------------_--_...._..---.------------_-------------.

Nadere regels betreffende de accreditatie-, certificerings- en/of -------------------.

examencommissies warden vastgelegd in een door het accreditatie-, --------------

certificerings- en examencollege, met goedkeuring van het Bestuur en de

Ledenraad, op te stellen reglement. Wijzigmgen in het reglement behoeven de -

goedkeuring van de Ledenraad.

COLLEGE REGISTER MARKETEER

De Vereniging kent een college register marketeer, bestaande uit een door het--

Bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie leden.

De leden van het college register marketeer warden benoemd door de

Ledenraad, op voordracht van het Bestuur afgestemd met de leden met de titel -
"register marketeer".

De Ledenraad is bevoegd een lid van het college register marketeer te schorsen

ofte ontslaan.

t.

Nadere regels betreffende het college register marketeer warden vastgelegd in -•

een door dat college, met goedkeuring van het Bestuur en de Ledenraad, op te -

stellen reglement. Wijzigingen in het reglement behoeven de goedkeuring van -

de Ledenraad.

LEDENRAAD
Samenstelling
Artikel 13.

..

De algemene vergadermg van de Vereniging - hiema te noemen "Ledenraad" -

bestaat uit afgevaardigden van de leden die warden benoemd op de wijze als ---

omschreven in artikel 14.

De leden van de Ledenraad warden door en uit de leden gekozen en

vertegenwoordigen de leden in de algemene vergadering. Bij de
vertegenwoordiging in de Ledem-aad wordt de navolgende criteria voor ---------

afvaardiging in acht genomen:
a. door het bestuur van elke door het Bestuur van de Vereniging erkende -----

regionale afdeling: een afgevaardigde voor elk vol aantal van eenhonderd --
tot die afdeling behorende leden per de aanvang van het desbetreffende ----

verenigingsjaar, welke personen lid dienen te zijn van de betreffende

regionale afdeling;
b. door het bestuur van elke door het Bestuur van de Vereniging erkende -----

groepermg: een afgevaardigde, die lid dient te zijn van de betreffende ------

,1

c. door het accreditatie-, certificerings- en examencollege: twee

afgevaardigden, welke personen lid dienen te zijn van het accreditatie- , ---•
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certificerings- en examencollege of van een accreditatie-, certificerings- of

examencommissie;

d. door het college register marketeer: twee afgevaardigden, welke personen -
de titel register marketeer dienen te dragen; en

e. van alle ledenraadsleden dient minimaal vijftig procent (50 %) langer dan -

tweejaar aaneengesloten lid te zijn van de vereniging.

Indien er voor afgevaardigden in de Ledenraad vacatures zijn, blijft de

Ledenraad als algemene vergadermg te alien tijde bevoegd.

Verkiezingen
^-_------------------------_-_-_-----------------------.-_.-_--_------------------.

^ ______-------------_-._.___-._------------------------____.__.___---------------__._____.

Elk van de in het voorgaande artikel lid 2 onder a, b, c en d genoemde
instanties stelt per afgevaardigde-vacature een voordracht op van een persoon. -

Het Bestuur maakt deze kandidaatstelling ten minste vier weken voor de
eerstvolgende Ledenraadsvergadering aan de leden bekend. De bekendmaking -

aan de leden van de Ledenraad geschiedt schriftelijk en in persoon.

I.

Tegenkandidaten voor een afgevaardigde namens een regionale afdeling, een ---

groepering ofhet accreditatie-, certificerings- en examencollege kmmen bij het

Bestuur warden gemeld tot uiterlijk veertien dagen voor de dag van de
vergadering van de Ledem'aad waarin de Ledenraadsleden worden verkozen, ---

mits iedere (tegen)kandidaatstelling van de handtekeningen van respectievelijk •

ten minste vijfentwintig leden behorende tot de betreffende regionale afdeling, -

respectievelijk ten minste tien leden behorende tot de betreffende gi-oepering, --
respectievelijk ten minste vijfleden behorende tot het accreditatie-, --------------

certificerings- en examencollege of een accreditatie-, certificerings- of
examencommissie, respectievelijk ten minste tien leden met de titel "register ---

marketeer" is voorzien. Indien tegenkandidaten op de statutair juiste wijze

gemeld zijn, stuurt het Bestuur uiterlijk tien dagen voor de dag van de

vergadering van de Ledenraad waarin de Ledenraadsleden warden verkozen de

leden van de Ledenraad een schriftelijke opgave van deze tegenkandidaten. -----

Indien tegenkandidaten gemeld zijn, geschiedt stemming met inachtneming ----•

van artikel 21. Indien geen tegenkandidaten gemeld zijn, wordt de persoon die -

in de voordracht is genoemd door de vergadering van de Ledem-aad tot
afgevaardigde in de Ledenraad benoemd. ---------------------------------------------.

Alvorens kandidaat-Ledenraadsleden op een voordracht als bedoeld in de leden

2 en 3 van dit artikel, warden geplaatst, dienen zij zich schriftelijk hieiTnede ----
akkoord te verklaren en daarbij tevens de doelstellingen van de Vereniging te --

onderschrijven.

De Ledenraadsleden dienen op eenjanuari van hetjaar waarin hun eerste

zittmgsperiode aanvangt de leeftijd van achttienjaar te hebben bereikt.

I.
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Het lidmaatschap van de Ledenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van
de Raad van Toezicht van de Vereniging, met dien verstande dat bij een ---------

benoeming tot lid van een tijdelijke Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 30
lid 2, alle rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de -----

Ledenraad warden opgeschort voor de tijdsduur van het lidmaatschap van de ---

tijdelijke Raad van Toezicht.
'.

Het lidmaatschap van de Ledenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van

het Bestuur van de Vereniging.

I.

Personen in dienst van de Vereniging kumien geen lid van de Ledenraad zijn. --

De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden

van de Vereniging gebracht. Degene die tot lid van de Ledenraad is verkozen, --

ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Benoeming, schorsing, ontslag en einde lidmaatschap

Artikel 15.
^ ---_--_--------------------------------------------------------------------------------.

Een lid van de Ledenraad wordt benoemd voor een periode van driejaren en ---

kan na het verstrijken van deze periode eenmaal voor een periode van drie

jaren opnieuw verkiesbaar warden gesteld. Vei-volgens is hij niet eerder
verkiesbaar dan na verloop van driejaren na zijn laatste zittingstermijn.

^ ----------------_-----------------------------„-„----------_-------------------------.

De zittingsperiode van een lid van de Ledenraad vangt aan op de eerste dag van

het verenigingsjaar, volgende op dat waarin zijn verkiezing plaatsvond.

Lid 3.
Een Ledenraadslid waarvan het lidmaatschap van de instantie waardoor hij is --•

afgevaardigd eindigt, behoudt zijn Ledem-aadslidmaatschap tot de laatste dag ---

van zijn zittingsperiode op welke datum zijn Ledenraadslidmaatschap -----------

automatisch eindigt, onvei-minderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Hij is ---

voor de betreffende instantie dan niet meer verkiesbaar.

De instantie die bevoegd is een afgevaardigde voor te dragen, is bevoegd een ---

namens die instantie benoemde afgevaardigde te schorsen of te ontslaan.
Bovendien is de Ledenraad bevoegd een lid van de Ledenraad te schorsen bij --

besluit, mits genomen met een meerderheid van ten minste twee derde gedeelte

van de uitgebrachte stemmen. Indien de instantie namens welke het geschorste •
lid van de Ledenraad is benoemd niet binnen drie maanden na de datum van ----

ingang van schorsing besluit tot ontslag, eindigt de schorsing na het verloop ----

Van de schorsing ofhet ontslag van een afgevaardigde wordt onvei-wijld
schriftelijk kennis gegeven aan het Bestuur. In geval van schorsing door de -----

Ledenraad wordt de instantie namens welke het geschorste lid van de
Ledenraad is benoemd daarvan onvei-wijld schriftelijk door het Bestuur in ------
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Het Ledenraadslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
b. door bedanken voor het Ledem-aadslidmaatschap; ------------------------------

c. door toetreding tot de Raad van Toezicht;

d. door toetreding tot het Bestuur;

e. door indiensttreding bij de Vereniging.

Taken en bevoegdheden

De Ledenraad heeft, naast de wettelijke talcen en bevoegdheden, de volgende ---

taken en bevoegdheden:
a. het goedkeuren en vaststellen van de j aarrekening van de Vereniging; ------

b. hetjaariijks goedkeuren en vaststellen van de strategienota, welke de
strategische hoofdlijnen van beleid bevat voor steeds een periode van drie -

^--_----------------------------------------------__-__-----_------------------------.

c. hetjaarlijks goedkeuren en vaststellen van de meerjarenraming, welke een -

begroting van de inkomsten, uitgaven, investeringen en de hoogte van de --
contributie(s) voor de leden bevat voor steeds een periode van driejaar; ----

d. hetjaarlijks goedkeuren van de evaluatienota over de voortgang van de in -

de strategienota voorgenomen activiteiten;

e. de verkiezing en het schorsen van de leden van de Ledenraad;
f. de verkiezing van de leden van de Raad van Toezicht van de Vereniging; --

g. het schorsen van en verlenen van ontslag aan de leden van de Raad van ----

.,

h. het benoemen van, schorsen van en verlenen van ontslag aan de leden van -

het Bestuur;
i. het vaststellen van (wijzigingen van) reglementen zoals bedoeld in de

.5

j. het wijzigen van de statuten van de Vereniging;

k. het nemen van het besluit tot ontbinding van de Vereniging;
1. het goedkeuren van besluiten die door het Bestuur ter goedkeuring aan de -

Ledenraad moeten warden voorgelegd;
m. de verlening van decharge aan de leden van het Bestuur voor hun bestuur --

gedurende het afgelopen verenigingsjaar; -----------------------------------------

n. alle andere bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere ---

organen van de Vereniging zijn opgedragen. ------------------------------------.

Artikell7.

De Ledem-aad kan een Adviescommissie samenstellen die de Ledem'aad
adviseert bij door de Ledem-aad te nemen besluiten. Deze Adviescommissie ----

bestaat uitsluitend uit leden van de Ledenraad. De leden van de

Adviescommissie warden door de Ledenraad benoemd.

De samenstelling, zittmgsduur en werkwijze van de commissie als bedoeld in --
lid 1 wordt nader geregeld in een ofmeer door de Ledem'aad te nemen

besluiten.

10
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Vergaderingen

Artikel 18.

De Ledenraad komtjaarlijks ten minste eenmaal perjaar, doch uiterlijk op

dertigjuni, in gewone vergadering bijeen.
Lid ^^ ---------------------------------------------------------------------------------------

De agenda voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering bevat ten

minste de volgende punten:
a. goedkeuring en vaststelling van de j aarrekening over het afgelopen ---------

verenigingsjaar;
b. goedkeuring en vaststelling van de strategienota;

c, goedkeurmg en vaststelling van de meerjarenraming;

d. goedkeuring van de evaluatienota over het afgelopen verenigingsjaar;
e. de verlening van decharge aan de leden van het Bestuur voor hun bestuur --

gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

I.

Een buitengewone vergadering van de Ledenraad kan bijeen geroepen worden -
door het Bestuur of de Raad van Toezicht.

^----_-----------------------------------------_----------------------------------------.

De Ledenraad komt ook in buitengewone vergadering bijeen binnen vier
weken nadat ten minste een-tiende gedeelte van de Ledenraadsleden, onder -----

opgave van de te bespreken onderwerpen, daartoe bij het Bestuur een
schriftelijk verzoek heeft ingediend. Geeft het Bestuur aan een zodanig verzoek

niet binnen twee weken gevolg, dan hebben de verzoekers recht, om op kosten -
en zo nodig ten kantore van de Vereniging, zelftot het beleggen van de ---------

verzochte vergadering over te gaan. In dat geval is het Bestuur gehouden alle --
middelen die haar ten dienste staan en die zijzelfvoor het bijeem-oepen van de -

vergadering zou moeten aanwenden zonder berekening van kosten ter
beschikking van de verzoekers te stellen. Voor het overige is artikel 19, lid 1 ---

van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de vergadering geen --
andere onderwerpen behandelt dan venneld zijn in het desbetreffende verzoek. •

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in lid 4 wordt eveneens
voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

Artikel 19.
Lid 1.

De bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt door het Bestuur - met
uitzondering van het geval bedoeld in artikel 18, lid 4 - en wel door middel van
een voor de vergadering aan alle Ledenraadsleden en leden van de Raad van ---•

Toezicht toe te zenden agenda, tevens bevattende tijd en plaats van de

vergadering. De minimale oproepingstermijn bedraagt vier weken, voor zover -
deze statuten niet anders bepalen. Tevens wordt ook in de verenigingsmedia ----

mededeling gedaan van tijd en plaats van de vergadering en van de globale -----

inhoud van de agenda. De bijeenroeping kan ook schriftelijk geschieden door--

een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht --
aan het daartoe door het betreffende Ledenraadslid bekend gemaakte adres. -----

11
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Lid 2.
Het opstellen van de agenda en het voorbereiden van de vergadering geschiedt -
door het Bestuur in overleg met de Raad van Toezicht. -----------------------------.

Zowel leden van de Ledenraad als leden van de Raad van Toezicht hebben
middels een verzoek aan het Bestuur het recht additionele punten op de agenda

te doen plaatsen, mits dit verzoek uiterlijk drie weken voor de vergadering is ---

ingediend. Indien additionele punten aan de agenda zijn toegevoegd, wordt -----
daarvan onverwijld doch uiterlijk twee weken voor de vergadering schi'iftelijk -•

door het Bestuur aan de leden van de Ledenraad en de Raad van Toezicht

melding gemaakt.
^-----------.---.-__-____._._____.______._____----------_-._____.________.________.

In de rol van voorzitter van de vergaderingen van de Ledenraad wordt voorzien
door de Raad van Toezicht. De rol van secretaris van de vergaderingen van de -

Ledenraad wordt ingeviild door een door het Bestuur aan te wijzen
medewerker van het NIMA-bureau.

Alle leden van de Ledenraad hebben het recht om tij dens de vergadering het ---•

woord te voeren. Gerechtigd tot spreken zijn ook de ereleden, de leden van de -•
Raad van Toezicht en de leden van het Bestuur. Indien daartoe aanleiding

bestaat, is de voorzitter van de vergadering bevoegd ook anderen over het aan --

de orde zijnde agendapunt het woord te verlenen.

De vergaderingen van de Ledenraad zijn niet openbaar, tenzij de Ledemaad ----
besluit met een meerderheid van ten minste de helft van de geldig uitgebrachte •

stemmen, dat een vergadering geheel ofvoor wat een bepaald agendapunt
betreft wel openbaar is.

Bij een niet-openbare vergadering hebben behalve de leden van de Ledenraad --

slechts ereleden, leden van de Raad van Toezicht (voor zover zij niet geschorst
zijn), leden van het Bestuur (voor zover zij niet geschorst zijn), en zij, die -------

daartoe uitdrukkelijk toestemming van de vergadering hebben, het recht de -----

vergadering bij te wonen.

..

-.

Uitsluitend Ledenraadsleden hebben in de Ledenraadsvergadering stemi-echt. ---

leder Ledenraadslid heeft in de Ledem-aadsvergadering een stem. Stemmen bij -

volmacht is toegestaan. De volmacht dient schriftelijk te zijn en moet voor

aanvang van de vergadering bij de voorzitter van de desbetreffende
vergadering zijn ingeleverd. Een gevolmachtigde kan slechts stemmen voor ----

maximaal drie stemgerechtigden inclusiefhemzelf. Een persoon die is
geschorst kan het stemrecht niet uitoefenen en geen volmacht verstreldcen. Bij -•

het vaststellen van het resultaat van een stemming warden blanco stemmen dan

wel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in lid
4 van dit artikel.
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De Ledenraad besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ---
stemmen voor zover in deze statuten en in de wet niet anders is bepaald. --------

Indien over enig voorstel geen stemming wordt verlangd, wordt het geacht met
algemene stemmen te zijn aangenomen. De voorzitter maakt daarvan ter

vergadering melding.

Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco stemmen -

dan wel onthoudingen groter is dan het totaal aantal stemmen dat voor en tegen

het voorstel is uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt door handopsteken of met daartoe uitgereikte -•

stemkaarten, tenzij ten minste vijfLedenraadsleden hoofdelijke stemming

verlangen.

Bij staking van stemmen over zaken vindt in dezelfde vergadering op een nader

door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats door middel van

hoofdelijke stemming. Indien ook in dat geval de stemmen staken, wordt het ---

voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten en niet --------------

ondertekende stembiljetten.

Bij stemming over personen kan op evenveel verschillende personen warden ---

gestemd als er vacatures zijn.

Stembiljetten zijn ongeldig wanneer daarop op meer personen is gestemd dan --

er vacatures zijn. Het is wel toegestaan om op minder personen te stemmen dan
er vacatures zijn. De personen die de meeste stemmen la'ijgen zijn benoemd, ---

althans zoveel van hen als het aantal te vervullen vacatures bedraagt. Indien op

meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, maar het aantal nog te
vervullen vacahires kleiner is, dient een herstemming tussen deze personen te --

warden georganiseerd.

Op een vergadering van de Ledenraad kunnen pas dan rechtsgeldig besluiten ---

genomen warden indien meer dan de helft van de leden van de Ledenraad
aanwezig ofmiddels volmacht vertegenwoordigd is, dan wel gebmik heeft -----

gemaakt van het uitbrengen van een stem in de zin van lid 13.

Is op een vergadering van de Ledenraad het in het vorige lid genoemde quoinm
niet aanwezig dan kan, eerst na deze eerste vergadering, een nieuwe extra -------

vergadering van de Ledenraad warden uitgeschreven, een en ander met
inachtneming van het bepaalde in artikel 19, op welke vergadering, ongeacht ---

het aantal aanwezige ofvertegenwoordigde leden van de Ledenraad, besluiten -
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kunnen warden genomen ten aanzien van de in de oproep voor de eerste --------

vergadering beschreven agendapunten.

Indien het Bestuur bij de oproeping tot een vergadering van de Ledem-aad de ---

mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door

middel van een elektronisch coinmunicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de ----

voorwaarden te stellen aan het gebmik van het communicatiemiddel zoals de --•

verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden
bekendgemaakt, (ii) het lid kan warden gei'dentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks
lean kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze

mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de

beraadslagingen.
I.

Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen -•

stemmen voorafgaand aan de vergadering van de Ledem-aad via een
elektronisch communicatiemiddel warden uitgebracht, doch niet eerder dan de -

dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen •
e-mailadres. --------------------------------------------------------------------------------

Deze stemmen warden gelijkgesteld met stemmen die in de vergadering van de
Ledem-aad warden uitgebracht.

Artikel 22.

Van het verhandelde in de Ledenraadsvergadering warden binnen twee weken -
door het Bestuur de ontwerpnotulen en een onfrwerpbesluitenlijst opgesteld en --

aan de Ledenraadsleden en aan de leden van de Raad van Toezicht

toegezonden.

?5

De besluitenlijst en de notulen warden, zo mogelijk, in de eerstvolgende

vergadering door de Ledenraad vastgesteld.

De voorzitter en de secretaris van de Ledenraadsvergadering kurmen een
verldaring afgeven ten blijke van de in de betreffende vergadering genomen ----

besluiten.

Artikel23.

De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuur bestaande uit natiurlijke
personen, onder toezicht van een Raad van Toezicht.

Het Bestuur bestaat uit een door de Ledenraad te bepalen aantal van ten minste
een en ten hoogste drie leden. -----------------------------------------------------------

I.

Ingeval van schorsing, ontstentenis ofbelet van een ofmeer leden van het ------

Bestuur zullen de overblijvende leden van het Bestuur, respectievelijk zal het --

enig overblijvende lid van het Bestuur met het bestuur zijn belast. Ingeval van -•
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ontstentenis ofbelet van alle leden van het Bestuur respectievelijk het enig lid -•

van het Bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de Raad van Toezicht. De Raad -

van Toezicht is bij ontstentenis ofbelet van alle leden van het Bestuur

gehouden zo spoedig mogelijk alle maatregelen te nemen, die zij nodig acht ----

om een tijdelijk Bestuur in te stellen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven (7) dagen
onbereikbaar is door ziekte ofandere oorzaken; of

b. de bestuurder is geschorst.

Indien het aantal leden van het Bestuur daalt beneden het vastgestelde aantal, --•

blijft het Bestuur bevoegd tot de eerstvolgende Ledenraadsvergadering, waarin

in de vacature(s) kan warden voorzien. Een vacante functie van voorzitter

wordt vervuld door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen ander lid van -
het Bestuur totdat de Ledenraad in de vacature heeft voorzien. Indien alle -------

functies van het Bestuur vacant zijn, is de Raad van Toezicht gehouden zo

spoedig mogelijk alle maatregelen te nemen, die zij nodig acht om een tijdelijk
Bestuur in te stellen.

Benoeming, functioneren, schorsing en ontslag

Artikel 24.
1. De leden van het Bestuur warden in functie benoemd. De voorzitter van - - -

het Bestuur vervult tevens de functie van Directeur van het NIMA-bureau.

De overige functies warden door de Ledenraad vastgesteld.

2. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van het Bestuur

een gesprek over diens functioneren.

Artikel 25.

De leden van het Bestuur warden door de Ledenraad benoemd en kunnen door •

de Ledem-aad te alien tijde warden geschorst en ontslagen. De Raad van ---------

Toezicht is ook bevoegd tot schorsing van een lid van het Bestuur en tot het ----
opmaken van een bindende voordracht voor ontslag. Een en ander met -----------

inachtneming van het hiema in dit artikel bepaalde. Het lidmaatschap van het --

Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en ---
dat van de Ledenraad. ---------------------------------------------------------------------

Indien moet warden overgegaan tot de benoeming van een lid van het Bestuur -
zal de Raad van Toezicht daarvoor een bindende voordracht opmaken. Een -----

voordracht wordt, in afwijldng van hetgeen in deze statuten bepaalt over de ----

oproepingstermijn, uiterlijk twee weken voor de vergadering van de
Ledenraad schriftelijk bekend gemaakt aan de ledem'aadsleden, echter bij

voorkeur wordt de benoeming opgenomen in de aankondiging van de -----------

vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.

Aan een voordi-acht als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel lean de

Ledenraad steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met -
een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in ----
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een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal Ledem'aadsleden --

aanwezig is. Is in een vergadermg van de Ledenraad niet ten minste tweederde -

van het aantal Ledenraadsleden aanwezig, dan zal een tweede vergadermg

warden bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, welke
vergadering een besluit als in de vorige zin bedoeld kan nemen, mits met een ---
meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. ----

Indien de Ledenraad aan een voordracht het bindende karakter heeft ontnomen,

zal de Raad van Toezicht telkens voor de desbetreffende vacature in de

gelegenheid warden gesteld een nieuwe bindende voordracht als bedoeld in dit

artikel op te maken.

De voorzitter van het Bestuur wordt op voordracht van de Raad van Toezicht --

benoemd voor een door de Ledenraad te bepalen termijn. De overige leden van
het Bestuur warden op voordracht van de Raad van Toezicht benoemd voor ----

een door de Ledenraad goed te keuren termijn van maximaal driejaren met -----

ingang van het moment van benoeming door de Ledenraad. Na ommekomst ----

van de zittingstermijn eindigt het lidmaatschap van het Bestuur automatisch. ---

De initiele zittingstermijn van de voorzitter van het Bestuur kan op voordracht -
van de Raad van Toezicht door de Ledenraad warden verlengd. De initiele ------

zittingstermijn van een overig lid van het Bestuur kan door de Raad van

Toezicht eenmaal met een termijn van maximaal driejaren warden verlengd. ---

De selectiecriteria voor kandidaatstelling voor het Bestuur, warden nader
uitgewerkt in door de Raad van Toezicht vast te stellen functieprofielen voor ---

de leden van het Bestuur.

Onkostenvergoedingen, salarissen en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden
van het Bestuur warden, voor zover van toepassing, door de Raad van Toezicht

vastgesteld.

Lid 7.
Een besluit tot schorsing ofontslag van een lid van het Bestuur kan door de ----

Ledenraad slechts warden genomen met een meerderheid van ten minste

tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste -
tweederde van het aantal Ledenraadsleden aanwezig is.

Indien hetzij de Raad van Toezicht, hetzij de Ledem-aad een lid van het Bestuur

heeft geschorst, dient de Ledenraad binnen drie maanden na ingang van de -----

schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing ofhandhaving der -

schorsing; bij gebreke daaivan vei-valt de schorsing. Een besluit tot handhaving
van de schorsing kan slechts eenmaal warden genomen en de schorsing kan ----

alsdan ten hoogste warden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op de -----

dag, waarop de Ledem-aad het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de
Ledenraad niet binnen de in de vorige zin gestelde tennijn tot ontslag oftot-----

opheffmg der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
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Een geschorst lid van het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ---
Ledenraad te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen ----------

bijstaan.

Taken en bevoegdheden

Artikel 26.
Lid 1.
Het Bestuur is belast met het bestuur van de Vereniging in de zin van de wet. --

De voorzitter van het Bestuur geeft in de functie van Directeur tevens leiding --
aan het NIMA-bureau.

Het Bestuur heeft, onverminderd het in lid 1 gestelde, onder meer tot taak:

a. het jaarlijks opmaken van de jaan-ekening en deze ter beoordeling en voor-

advies voor te leggen aan de Raad van Toezicht alsmede ter goedkeuring --

en vaststelling voor te leggen aan de Ledenraad;

b. het opstellen enjaarlijks bijstellen van de strategienota, welke de

strategische hoofdlijnen van beleid bevat voor steeds een periode van drie -

jaren, en deze ter beoordeling en voor advies voor te leggen aan de Raad ---

van Toezicht alsmede ter goedkeuring en vaststelling voor te leggen aan de

Ledenraad;
c. hetjaarlijks opstellen van hetjaaiplan binnen de kaders van de door de -----

Ledenraad vastgestelde strategienota en dit ter goedkeuring voor te leggen •

aan de Raad van Toezicht;

d. hetjaarlijks opstellen van de meerjarenraming, met daarin opgenomen een

begroting van de inkomsten, uitgaven, investeringen en de hoogte van de --

contributie(s) voor de leden voor steeds een periode van driejaar,en deze --
ter beoordeling en voor advies voor te leggen aan de Raad van Toezicht ---•

alsmede ter goedkeuring en vaststelling voor te leggen aan de Ledem-aad; - -
e. het jaarlijks opstellen van de jaarbegroting welke een gedetailleerd

overzicht bevat van de te verwachten inkomsten en uitgaven binnen de -----

kaders van de door de Ledenraad vastgestelde meerjarenraming en deze ter

goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht;

f. het opstellen van managementrapportages en fmanciele

kwartaalrapportages en deze ter beoordeling voor te leggen aan de Raad ---
van i oezicni,--------------------------------------------------------------------------

g. hetjaarlijks opstellen van de evaluatienota over de voortgang van de in de -
strategienota en in hetjaarplan voorgenomen activiteiten en deze ter

vaststelling voor te leggen aan de Raad van Toezicht alsmede ter

goedkeuring voor te leggen aan de Ledenraad.

Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht steeds tijdig alle gegevens die -----

noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van

Toezicht.
^ ---------------------------------------------------------------------------------------.

Het Bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven, echter slechts op basis van ---
een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, onveiTninderd het -----

bepaalde in lid 5 en lid 6 van dit artikel.
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Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad voor
besluiten tot:

a. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Vereniging;

b. het aangaan ofverbreken van een duurzame samenwerking met een andere

rechtspersoon dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een
commanditaire vennootschap ofeen vennootschap onder firma, indien -----

deze samenwerking ofverbreking van ingrijpende betekenis is voor de -----

,,

c. het beeindigen van de dienstbetrekldng van een aanmerkelijk aantal
werknemers tegelijkertijd ofbinnen kort tijdsbestek dan wel een

ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden ofvooi-waarden van "-•

een aanmerkelijk aantal werknemers;
d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en ----------

bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten ---

waarbij de Vereniging zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor

een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring

kan tegen derden beroep warden gedaan.
e. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling met betreldking --

tot de Vereniging;
f. het oprichten van en deelnemen in, dan wel het wij zi gen van de --------------

deelneming in andere rechtspersonen;

g. het ontplooien van verstrekkende activiteiten, vallende onder het doel van -

de Vereniging, welke voordien door de Vereniging nog niet in belangrijke •

mate werden uitgeoefend, alsmede het beeindigen van dergelijke
verstrekkende activiteiten, voor zover deze activiteiten niet zijn

opgenomen in de door de Ledenraad goedgekeurde strategienota;

h. het aangaan van andere rechtshandelingen dan hiervoor veiTneld een
bedrag of waarde als door de Ledem-aad nader vastgesteld te boven

gaande, zonder dat door splitsing van de verbintenis aan de bedoeling van -

deze bepaling afbreuk kan warden gedaan.

Het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor
besluiten tot:

a. substitutie van begrotingsposten die niet tot uitvoering zijn gekomen of ----
zullen komen ingeval deze substitiitie een afwijking van het vastgestelde --

beleid zou kunnen inhouden often gevolge zou hebben;
b. het aangaan van kredietovereenkomsten met banken en andere

kredietinstellingen ten behoeve van en ten laste van de Vereniging.

Op het ontbreken van een vereiste goedkeuring door de Raad van Toezicht of --

de Ledenraad kan tegen derden geen beroep warden gedaan.

Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte

stemmen voor zover in deze statuten en in de wet niet anders is bepaald.
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ledere bestuurder heeft een (1) stem.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien -
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is ----

met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of ---

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen warden genomen, wordt ---

het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

De leden 12 en 13 van artikel 21 zijn van overeenkomstige toepassing.

Werkwijze
.

De Raad van Toezicht stelt een reglement vast waarin de onderlinge verdeling -

van taken en bevoegdheden van de leden van het Bestuur op basis van de door -

de Ledenraad vastgestelde functies wordt uitgewerkt.

I.

De taken en bevoegdheden van de voorzitter van het Bestuur dienen hem in ----

ieder geval in staat te stellen zijn functie als Directeur van het NIMA-bureau ---

naar behoren in te vullen en omvatten derhalve minimaal:

a. de algehele leiding van het NIMA-bureau;
b. het beheer van de portefeuille personele en juridische zaken;

c. de coordinatie van alle inteme processen;
d. de uitvoering van het fmanciele beleid binnen de vastgestelde begroting; ---

e. de realisatie van en een goede onderlinge samenwerking tussen de

regionale afdelingen, groeperingen, colleges, commissies en hetNEVIA- ---

bureau.

Lid 3.
Voor het overige bepaalt het Bestuur haar eigen werkwijze welke niet in strijd -

mag zijn met de wet of met deze statuten of met enig reglement van de

Vereniging.

Vertegenwoordiging

Artikel 28.

Onverminderd het in artikel 23 bepaalde, wordt de Vereniging

vertegenwoordigd door hetzij het Bestuur, hetzij de voorzitter van het Bestuur. -

Het Bestuur kan aan een ofmeer personen, al dan niet in dienst van de

Vereniging, procuratie of anderszins doorlopende

vertegenwoordigingsbevoegdheidverlenen.

In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of

meer leden van het Bestuur of de Raad van Toezicht lean de Ledenraad een of --

meer personen aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen.

RAAD VAN TOEZICHT
Samenstelling

Artikel 29.
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De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Ledenraad te bepalen aantal van -
ten minste drie en ten hoogste negen leden. Ten minste de helft van de leden ---

van de Raad van Toezicht wordt door de Ledenraad uit de leden van de ----------

Vereniging gekozen. De Leden van de Raad van Toezicht die uit de leden -------

warden gekozen dienen op eenjanuari van hetjaar waarin hun eerste

zittingsperiode aanvangt gedurende een aaneengesloten periode van ten minste
twee jaren lid van de Vereniging te zijn. Periodiek treedt een deel van de Raad -

van Toezicht af, volgens een door de Raad van Toezicht op basis van de --------

zittingstermijnen vast te stellen rooster.
^----------------------------------------------------------------------------

Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht daalt beneden het

vastgestelde aantal, blijft De Raad van Toezicht bevoegd tot de eerstvolgende --

Ledenraadsvergadering, waarin in de vacature(s) kan warden voorzien. Een -----

vacante functie van voorzitter wordt veivuld door de vice-voorzitter totdat de --

Ledenraad in de vacature heeft voorzien. Een vacante functie van vice-

voorzitter wordt vei-vuld door een - door de Raad van Toezicht aan te wijzen - -

lid van de Raad van Toezicht totdat de Ledenraad in de vacature heeft
voorzien. Indien alle functies van de Raad van Toezicht vacant zijn, is de -------

Ledenraad gehouden zo spoedig mogelijk alle maatregelen te nemen, die zij ----
nodig acht om een tijdelijke Raad van Toezicht in te stellen.

De voorzitter en de vice-voorzitter warden in functie verkozen.

In geval van ontstentenis ofbelet van een ofmeer leden van de Raad van --------

Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht

In geval van ontstentenis ofbelet van alle leden van de Raad van Toezicht of ---

van het enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk
uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds ----

moet zijn aangewezen.

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de -----

Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige -

volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van --

de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de Ledem-aad te verzoeken

tenminste een nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de

Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan een (1) maand

onbereikbaar is door ziekte ofandere oorzaken.

Verkiezingen
^ ------------.------------------------------_-------------------------------------.

Verkiezingen van leden van de Raad van Toezicht vinden plaats in de een

vergadering van de Ledenraad in hetjaar waarin zittingstermijnen eindigen -----
en/ofvacature(s) in de Raad van Toezicht ontstaan. ---------------------------------.
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Tussentijdse verkiezingen van de Raad van Toezicht vinden plaats, wanneer de
situatie bedoeld in artikel 29, lid 2 zich voordoet dan wel wanneer de Raad van

Toezicht dergelijke verkiezingen nodig acht. Bij deze verkiezingen wordt
alleen in de open plaatsen voorzien. Het hierna in dit artikel bepaalde is op

tussentijdse verkiezingen van overeenlcomstige toepassing.

De Raad van Toezicht draagt tijdig kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht

aan de Ledenraad voor door middel van een schriftelijke voordracht. Eea

voordracht als hiervoor omschreven is niet bindend. Voor het opstellen van een
voordracht als bedoeld in dit artikel, laat de Raad van Toezicht zich adviseren --

door een commissie uit haar midden, waaraan vanuit de Ledenraad een lid (en -

een plaatsvervangend lid) als stemhebbend lid en vanuit het Bestuur een

vertegenwoordiger als adviserend lid warden toegevoegd. De betrokken leden -
van de Ledem-aad handelen zonder last ofruggenspraak. Zij zijn strikte ----------

vertrouwelijkheid verschuldigd over alles wat zij in het kader van die taak

zullen horen of zien.

In afwijking van hetgeen in deze statuten bepaalt over de oproepingstennijnen,
stelt de Raad van Toezicht uiterlijk twee weken voor de verkiezingen van de ---
Raad van Toezicht de leden van de Ledenraad schriftelijk in kennis van de -----

kandidatenlijst.

De voordrachten als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen meer kandidaat- ----

leden van de Raad van Toezicht bevatten dan het aantal te verkiezen leden van -

de Raad van Toezicht groot is. Voor zover van toepassing dient uit de

voordrachten te blijken welke kandidaten warden voorgedragen voor de fi.inctie

van voorzitter en/ofvice-voorzitter.

Indien bij de aanvang van de Ledenraadsvergadering waarin de verkiezingen ---

van de Raad van Toezicht zullen plaatsvinden blijkt, dat het aantal kandidaat- --

leden van de Raad van Toezicht op de kandidatenlijst als bedoeld in lid 4 gelijk
is aan ofkleiner is dan het aantal te vervullen vacatures, dient desondanks een -•

verkiezing plaats te vinden, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 21. ---

Indien een kandidaat voor de functie van voorzitter ofvice-voorzitter niet in de

desbetreffende functie wordt verkozen, kan hij tot lid van de Raad van

Toezicht zonder deze functie warden verkozen.

De selectiecriteria voor kandidaatstelling voor de Raad van Toezicht, warden --

nader uitgewerkt in door de Ledenraad vast te stellen profielen voor de leden ---

van de Raad van Toezicht.

i.

Personen in dienst van de Vereniging en leden van het Bestuur kunnen geen lid

van de Raad van Toezicht zijn.
Benoeming, schorsing, ontslag en (einde) zittingstermijn ------------------------
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Een lid van de Raad van Toezicht treedt in functie op het moment dat de

Ledenraadsvergadermg waarin zijn verldezing heeft plaatsgevonden, wordt -----

Een lid van de Raad van Toezicht treedt afuiterlijk op eenendertig december ---

van het derde jaar volgend op het jaar van zijn verkiezing of in de vergadering -

van de Ledenraad waarin zijn opvolger is verkozen.

Het aftredend lid van de Raad van Toezicht kan eenmaal voor een tenmijn van -•
driejaar herkiesbaar warden gesteld, behoudens het bepaalde in het vijfde lid --

••

Na twee opeenvolgende zittingstermijnen kan men gedurende driejaar niet -----

opnieuw herkiesbaar warden gesteld.

Bij de verkiezing van een zittend lid van de Raad van Toezicht tot voorzitter ---

vangt de in lid 4 bedoelde periode van voren af aan, zodat de voorzitter vanaf --
het moment van verkiezing tot voorzitter ten hoogste eenendertig december ----

van het zesdejaar volgend op hetjaar van zijn verkiezing in functie kan

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts:

a. door bedanken voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;

b. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging voor zover het --
een lid van de Raad van Toezicht betreft dat benoemd is uit de leden van ---

de Vereniging;
c. door toetreding tot het Bestuur;
d. door indiensttreding bij de Vereniging.

^----_-----_----__------------------------_-_--_--------------------------__.-----.

Een lid van de Raad van Toezicht kan bij besluit genomen met ten minste

tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen door de Ledenraad warden

geschorst ofontslagen, echter niet dan na gehoord te zijn door de Ledem-aad of
- op verzoek van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht - door een ---

commissie uit de Ledem-aad.

Een schorsing, die niet bimien zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot -
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ------------------------------------

Taken en bevoegdheden

Artikel 33.
^ _----------------------_._-_________---_------------------_--_____-__---------------.__.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het ---

Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging en de met de

Vereniging verbonden instellingen. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij -
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de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar

het belang van de Vereniging en de met de Vereniging verbonden instellingen. •
^---------_-----------------------------------------------------------------------------.

De Raad van Toezicht heeft voorts onder meer de volgende taken en

a. het adviseren van de Ledenraad omtrent hetjaarlijks goedlceuren en

vaststellen van de strategienota, welke de strategische hoofdlijnen van

beleid bevat voor steeds een periode van driejaren;

b. hetjaarlijks goedkeuren van hetjaarplan binnen de leaders van de door de -

Ledenraad vastgestelde strategienota;

c. het adviseren van de Ledenraad omtrent hetjaarlijks goedkeuren en
vaststellen van de meerjarenraming, welke een begroting van de -------------

inkomsten, uitgaven, investeringen en de hoogte van de contributie(s) voor

de leden bevat voor steeds een periode van driejaar;

d. hetjaarlijks goedkeuren van dejaarbegroting, welke een gedetailleerd

overzicht bevat van de te verwachten inkomsten en uitgaven binnen de -----

kaders van de door de Ledenraad vastgestelde meerjarenraming;

e. het beoordelen van managementrapportages en financiele

kwartaalrapportages van het Bestuur;
f. hetjaarlijks vaststellen van de evaluatienota over de voortgang van de in ---

de strategienota en in hetjaarplan voorgenomen activiteiten, waarna deze -•

ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Ledenraad;
g. het adviseren van de Ledenraad inzake het goedkeuren en vaststellen van --

de door het Bestuur opgesteldejaan-ekening.

De Raad van Toezicht heeft te alien tijde toegang tot de gebouwen en ten-einen
in gebruik bij dan wel van de Vereniging; dit recht komt ook toe aan elk lid ----•

afzonderlijk. De Raad van Toezicht heeft te alien tijde recht op inzage van alle -

boeken en bescheiden en tot het opnemen van alle goederen, in gebmik bij dan •

wel van de Vereniging.

Vergaderingen

Artikel 34.

De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter often minste drie

andere leden van de Raad van Toezicht dit nodig oordelen.

De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt ----
door middel van een ten minste twee weken voor de vergadering aan alle leden

van de Raad van Toezicht toe te zenden agenda, tevens bevattende tijd en
plaats van de vergadering. ----------------------------------------------------------------

I.

De Raad van Toezicht besluit met volstrekte meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen, elk lid van de Raad van Toezicht heeft een (1) stem. -----
Artikel21, lid 1 en de leden 3 tot en met 9 en lid 12 en lid 13 zijn van -----------

overeenkomstige toepassing.
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Leden van het Bestuur hebben, behoudens bijzondere gevallen ter beoordeling -

van de Raad van Toezicht, toegang tot de vergaderingen van de Raad van
Toezicht. In deze vergaderingen kunnen zij een adviserende stem uitbrengen. --

Leden van het Bestuur kunnen zich ter vergadering laten bijstaan door
medewerkers van de Vereniging.

De Raad van Toezicht kan ook anderen dan de in lid 4 bedoelde personen

toelaten tot zijn vergaderingen. Aldus ter vergadering toegelaten personen
hebben geen stemrecht.

Van elke vergadering van de Raad van Toezicht wordt binnen twee weken een -

ontwerp-verslag opgesteld en aan de leden van de Raad van Toezicht en de -----

leden van het Bestuur toegezonden. Dit verslag wordt in de eerstvolgende -------

vergadermg van de Raad van Toezicht ter vaststelling geagendeerd.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden
onderneming of organisatie. -------------------------------------------------------------

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden --

genomen, wordt het besluit genomen door de Ledenraad.
NIMA-BUREAU

De Vereniging beschikt voor de voorbereiding en uitvoering van zijn taken en -•

vei-wezenlijking van zijn doelstellingen over een werkorganisatie van

bezoldigde medewerkers, welke het NIMA-bureau genoemd wordt.

Het NIMA-bureau staat onder leiding van de voorzitter van het Bestuur welke -

daartoe de functie van Directeur vervult.

FINANCIEN
Contributie, begroting,jaarverslag, accountant en accountantsverklaring -
Artikel 36.---------------------------------'"'-'"""-~""~'"'---''--~--------"-----'"""""'--------

De hoogte van de contributie voor de gewone en buitengewone leden maakt ----

deel uit van de door de Ledenraad vast te stellen meerjarenraming. Het door het

Bestuur te voeren prijsbeleid ten aanzien van contributies en overige
vergoedingen voor activiteiten van de Vereniging maakt deel uit van de door ---

de Ledenraad vast te stellen Strategienota.

Het Bestuur maakt de hoogte van de contributies en overige vergoedingen voor

activiteiten van de Vereniging uiterlijk zes weken voor de datum waarop deze -•

zullen ingaan, bekend door publicatie in de verenigmgsmedia.

Zolang in enig verenigingsjaar de begi-oting voor datjaar nog niet is --------------

vastgesteld, mag er door het Bestuur beschikt warden over een evem-edig deel --
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van de bedragen, welke op de overeenkomstige posten van de laatst

vastgestelde begroting, met inbegrip van de goedgekeurde wijzigingen daarop, -

zijn geraamd en wellce tot de normale huishouding behoren.

Mocht in de loop van een verenigingsjaar blijken dat de voor dat -----------------

verenigingsjaar vastgestelde begroting wijziging behoeft, dan is het Bestuur ----

bevoegd een gewijzigde begroting op te maken. De gewijzigde begroting
behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 37.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het Bestuur is verplicht van de vei-mogens toestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit haar rechten en plichten kunnen-

warden gekend.
^ -------------------------_--------------„----------_-----_-------------------------„-.

Het Beshiur brengt op de vergadering van de Ledenraad, zoals vermeld in -------

artikel 23, lid 1, eenjaarverslag uit binnen zes maanden na afloop van het -------

boekjaar, behoudens verlenging van deze tei-mijn door de Ledenraad. Het -------

Bestuur doet verslag over de gang van zaken in de vereniging en over het

gevoerde beleid. Het legt de balans en goedkeuring aan de vergadermg over. ---
Deze stukken warden ondertekend door alle leden van het Bestuur. Ontbreekt"

de ondertekening van een ofmeer leden van het Bestuur, dan wordt daarvan ----

onder opgave van redenen melding gemaakt. Het Bestuur is bevoegd - en
indien zulks wettelijk is voorgeschreven veiplicht - opdracht te verlenen aan ---
een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek teneinde de -----

door het Bestuur opgemaakte stukken te onderzoeken, daarover verslag uit te --

brengen aan het Bestuur en de Raad van toezicht en een verklaring afte leggen.

Deze verklaring wordt, indien opgesteld, aan de Ledenraad overlegd.

Na het geven van de goedkeurmg verleent de Ledenraad het Bestuur decharge -
voor het gevoerde beleid. -----------------------------------------------------------------

PUBLICATIES
Artikel 38.
Het Bestuur beslist over de publicatie van rapporten, verslagen, monografieen -•

en dergelijke, opgesteld door leden ten behoeve van de Vereniging.

DONATEURS
'.

De personen, bedrijven en instellingen, die belang stellen in het doelen de

activiteiten van de Vereniging, kunnen donateur warden.

Het Bestuur bepaalt de minimumbijdrage en bepaalt tevens van welke diensten
van de Vereniging de desbetreffende donateurs periodiek en/ ofincidenteel -----

gebruik kunnen maken.
Donateurs hebben geen stemrecht.

REGLEMENTEN
Artikel 40.
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^ ---------------------------------------------------------------------------------------.

Aangelegenheden van de Vereniging, waarin de statuten niet voorzien, warden -
voor zover nodig geregeld bij reglementen, welke - tenzij anders bepaald - door
de Ledenraad al dan niet op voorstel van de Raad van Toezicht ofhet Bestuur --

warden vastgesteld en gewijzigd en welke geen bepalingen mogen bevatten die
in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Lid 2.

Een reglement ofeen wijziging daai-van wordt - tenzij anders bepaald - van

la-acht terstond na afloop van de vergadering waarin de vaststelling of

wijziging heeft plaatsgevonden.

Lid 3.
Bij verschil van mening over de uitleg van een reglement beslist de Raad van --•

Toezicht.

STATUTENWUZIGING
Artikel 41.
Lid 1.
In de statuten van de Vereniging kan geen verandermg warden gebracht anders

dan door een besluit van een vergadering van de Ledenraad, waartoe is

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal warden
voorgesteld. Zij die oproeping tot de vergadering van de Ledem'aad ter ----------

behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ------

tegelijkertijd het voorstel tot stattitenwijziging, waarin de voorgedragen

wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis brengen van de regionale

afdelingen en van de leden van de Ledenraad.

De termijn voor de oproeping van een dergelijke vergadering bedraagt ten

minste vier weken.

Lid 2.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde gedeelte van de

uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hieivan een notariele ----

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn de voorzitter en een -

ander lid van het Bestuur gezamenlijk of gevolmachtigden bevoegd.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel42.
De Vereniging kan warden ontbonden door een besluit van de Ledenraad. Het -

bepaalde in het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op een

besluit tot ontbinding. De vergadering van de Ledem'aad die tot ontbinding van
de Vereniging heeft besloten, is verplicht een bestemming aan het batig saldo --

te geven. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen, warden de

eigendommen van de Vereniging en de in kas zijnde gelden zoveel mogelijk in

overeenstemming met het doel van de Vereniging besteed."

OVERGANGSBEPALING

Indien het Wetsvoorstel 34491 in werking treedt, komt artikel 28 lid 3 te
vervallen.
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De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van -
deze akte vermeld. -------------------------------------------------------------------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een
toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig ----

van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te •

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de

verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
door mij, mr. Frank Robert Sterel,

notaris te Amsterdam
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