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VASTSTELLING STATUTEN
Heden, de éénentwintigste maart negentienhonderd negentig, verschenen voor mij, Mr. Ernst
Olof Faber, notaris te Amsterdam:
1. de heer Dr. San Tjiang Boen, geboren te Batavia (Indonesië) op zes maart negentienhonderd
zevenentwintig, internist, wonende te 1183 CE Amstelveen, Kathleen Ferrierlaan 34;
2. de heer Stanislaus Sindhunata, geboren te Amsterdam op vier februari negentienhonderd
negenentwintig, orthopaedisch chirurg, wonende te 3818 KG Amersfoort, Daam
Fockemalaan 64; en
3. de heer Drs. Sioe Poen Njoo, geboren te Malang (Indonesië) op vijf april negentienhonderd
zesentwintig, econoom, wonende te 1077 CH Amsterdam, Michelangelostraat 116-huis.
De comparanten gaven vooraf te kennen:
In Amstelveen bestaat sedert twintig augustus negentienhonderd negenentachtig een vereniging
met beperkte rechtsbevoegdheid, onder de naam "De Vriendschap".
De vereniging kent in onderhandse vorm vastgestelde statuten en is niet ingeschreven in het
verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. In de op twintig
augustus en vijftien oktober negentienhonderd negenentachtig te Amstelveen gehouden algemene
vergaderingen van de vereniging is met algemene stemmen ingestemd met een op die
vergaderingen gedaan voorstel om de statuten van de vereniging in een notariële akte te doen
opnemen, teneinde volledige rechtsbevoegdheid te verkrijgen.
Zij, comparanten, zijn in en door gemelde vergaderingen gemachtigd om de desbetreffende
notariële akte te doen opmaken en te ondertekenen.
De comparanten verklaarden, ter uitvoering van het vorenstaande, dat de statuten van de
vereniging luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: "De Vriendschap".
2. Zij heeft haar zetel te Amstelveen.
DQEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van
de leden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele,
sportieve en recreatieve activiteiten.
3. De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus oogmerk.
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OPRICHTING EN DUUR
Artikel 3.
De vereniging is opgericht op twintig augustus negentienhonderd negenentachtig, verkreeg de
volledige rechtsbevoegdheid bij akte op éénentwintig maart negentienhonderd negentig voor
notaris Mr. E.O.Faber te Amsterdam verleden en duurt voort voor onbepaalde tijd.
LEDEN
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen die zich als zodanig bij het bestuur van de vereniging
hebben opgegeven, en die door het bestuur zijn aangenomen.
3. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt, en die door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste
twee/derde der uitgebrachte stemmen zijn benoemd op voordracht van het bestuur of op die
van tenminste tien stemgerechtigde leden.
4. Alle leden, voorzover zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. De voorwaarden met betrekking tot de toelating en tot de weigering van het lidmaatschap zijn
in het huishoudelijk reglement geregeld. Gewone leden betalen een jaarlijks door de
algemene vergadering vast te stellen contributie.
2. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging; en
d. door ontzetting.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid van dit artikel doet het
lidmaatschap eindigen op de eerstvolgende toegestane datum.
5. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging
niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden indien het lid gedurende tenminste twee jaar

C:\Users\hp\Downloads\Statuten De Vriendschap.doc

- 3 blad -

in gebreke is gebleven zijn/haar financiële verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, en kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap ontvangt het betrokken lid ten spoedigste een schriftelijke
kennisgeving met opgave van redenen.
9. Tegen opzegging of ontzetting door de vereniging kan de betrokkene binnen een maand na
ontvangst van de in vorig lid van dit artikel genoemde kennisgeving in beroep gaan bij de
algemene vergadering. De algemene vergadering is hiervoor de hoogste instantie. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft; de jaarlijkse
bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
DONATEURS
Artikel 6.
1. Donateurs zijn zij die geen leden zijn van de vereniging en die de vereniging steunen met een
jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
2. Aan het donateurschap zijn de rechten en plichten verbonden die in het huishoudelijk
reglement geregeld worden.
GELDMIDDELEN
Artikel 7.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. bijdragen van donateurs;
c. erfstellingen en legaten;
d. schenkingen;
e. subsidies; en
f. andere baten.
BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste
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negen leden, die door de - algemene vergadering voor een periode van twee jaar uit de leden
worden benoemd en door haar kunnen worden ontslagen.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden in functie gekozen;
3. De bestuursleden regelen in onderling overleg de door elk bestuurslid uit te oefenen overige
bestuursfuncties.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, tezamen met een,
ander lid van het bestuur. Bij verhindering draagt de voorzitter zijn bevoegdheid over aan een
ander bestuurslid.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de regio Amstelveen/Amsterdam.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen vijf maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering.
3. Op de jaarlijks te houden algemene vergadering brengt het bestuur verslag uit, en legt onder
overlegging van de nodige bescheiden verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar
gevoerde bestuur. Tevens dient het bestuur een begroting in voor het komend boekjaar.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 13.
1. Al hetgeen betrekking heeft op organisatie, inrichting en eigendommen van de vereniging
wordt, voor zover de statuten hierin niet voorzien, geregeld in het huishoudelijk reglement.
De inhoud van dit reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering en mag niet in
strijd zijn met de wet of met de statuten.
2. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het
bepaalde in artikel 15, leden 1 en 2 van deze statuten op overeenkomstige wijze van
toepassing.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 14.
Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15.
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1. Wijziging van statuten kan slechts geschieden door middel van een besluit van een algemene
vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 3 van deze statuten moeten zij, die tot de
algemene vergadering hebben opgeroepen, tenminste zeven dagen voor de dag van de
vergadering, een woordelijk afschrift van de voorgestelde wijzigingen op twee of meer
plaatsen voor de leden ter inzage leggen. Hiervan zal bij de oproep tot de vergadering
mededeling worden gedaan. De tekst van de voorgestelde wijzigingen dient tot aan het eind
van de dag waarop de vergadering plaats vindt beschikbaar te zijn.
3. Voor een besluit tot statutenwijziging is tenminste een meerderheid van twee/derde van de
geldige stemmen benodigd, uitgebracht in een vergadering waarin tenminste de helft van de
leden tegenwoordig, of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd dan wordt tenminste twee en ten hoogste vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde gesteld zou worden, kan worden besloten met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Het doen verlijden van de akte kan alleen geschieden door tenminste twee
gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16.
1. Artikel 15 leden 1, 2 en 3 zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op een besluit van de
algemene vergadering tot ontbinding der vereniging.
2. Het batig saldo der vereniging valt na ontbinding der vereniging toe aan de leden. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat het dagelijks bestuur sinds twintig augustus
negentienhonderd negenentachtig is samengesteld als volgt:
1. voorzitter: de heer S.T.Boen, de comparant sub 1, voornoemd;
2. secretaris: de heer S.S. Sindhunata, de comparant sub 2, voornoemd; en
3. penningmeester: de heer S.P.Njoo, de comparant sub 3, voornoemd.
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De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd dezer akte
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze
éénparig 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 comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(Getekend: ) S.T.Boen; S.Sindhunata; S.P.Njoo; E. Faber.
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