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Heden, zevenentwintig februari tweeduizend zeventien,
verscheen voor mij, mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te A msterdam:
de heer mr. Willem Duco de Boer, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM
A msterdam, geboren te Haarlem op twintig maart negentienhonderd drieë nzeventig.
De comparant verklaarde als volgt:
de statuten van V ereniging V ieux Bleu,

een vereniging met volledige

rechtsbevoegdheid, met zetel in de gemeente A msterdam, adres V ondelstraat 98 B,
1054 GP A msterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62835246
(de " vereniging" ), zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, verleden op tien maart
tweeduizend vijftien voor mr. P.H.N. Quist, notaris te A msterdam, en zijn sindsdien niet
gewijzigd;
•

op grond van artikel 16 van de statuten is de algemene ledenvergadering bevoegd de
statuten van de vereniging te wijzigen; -------------------------------------------------------------

•

-

de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft besloten om de statuten van de
vereniging algeheel te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de
statutenwijziging tot stand te brengen. --------------------------------------------------------------

V ervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de
vennootschap algeheel te wijzigen zodat de statuten komen te luiden als volgt: ----------------Naam

en zetel --------------------------------------------------------------------------------------------- -----

A rtikel 1.
1.

De vereniging draagt de naam: V ereniging V ieux Bleu.

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente A msterdam. --------

Doel
A rtikel 2.
1.

De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van levenslange betrokkenheid van de leden en oud-leden van de
vereniging L itterarisch Dispuutgezelschap B.E.E.T.S., opgericht te A msterdam op
zeventien maart achttienhonderd negenenzeventig (" B.E .E .T .S." ); _____________________
b. B.E.E.T.S. in staat te stellen haar lustra in lengte van dagen op steeds waardiger
wijze te vieren (de " L ustrumdoelstelling" ); en -------------------------------------------c. het bevorderen van de belangen van de Stichting B.E.E.T .S.-huis, opgericht te
A msterdam op dertien februari negentienhonderd éénenvijftig (de "Stichting"),
welke stichting ten doel heeft het exploiteren van een of meer onroerende goederen
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ten behoeve van de werkende leden, honoraire leden en avunculi van B.E.E.T.S.
(de 'Huisvestingsdoelstelling"), ________________________________________________________________
één en ander in de ruimste zin van het woord.
2.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren en financieel ondersteunen van het zogenaamde "20-60" diner,
borrels en andere bijeenkomsten van leden en oud-leden van B.E.E.T.S.;
b. het verstrekken van financië le ondersteuning aan B.E.E.T.S. ten behoeve van de
L ustrumdoelstelling, alsmede het verwerven van fondsen daartoe; en
c. het verstrekken van financië le ondersteuning aan de Stichting ten behoeve van de
Huisvestingsdoelstelling, alsmede het verwerven van fondsen daartoe.

3.

De vereniging beoogt geen winst te behalen.

L idmaatschap__________________________________________________________________________________________________
A rtikel 3.

1.

De vereniging kent leden. L eden kunnen slechts zijn leden en oud-leden van B.E.E.T.S.

2. L eden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als lid zijn toegelaten. Het bestuur houdt een register waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen. A an de eis van schrifteljkheid van de
aanmelding wordt voldaan indien de aanmelding langs elektronische weg geschiedt.
3.

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen.

A rtikel 4.

1.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door de dood van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. A an de eis van schriftelijkheid van de
opzegging wordt voldaan indien de opzegging langs elektronische weg geschiedt.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a.

indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;

b.

binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld
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(tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen); ________

I

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
•

wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan;

•

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beë indiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds met opgave van de redenen.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Begunstiger
A rtikel 5.
1. De vereniging kent begunstigers. Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel
ondersteunen.
2.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van een begunstiger indien deze niet reeds een
lid van de vereniging is.

3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde zowel door de
begunstiger als door de vereniging worden beë indigd, behoudens dat de bijdragen
waartoe de begunstiger zich heeft verbonden voor het geheel verschuldigd blijven.
4.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

C ontributies
A rtikel 6.
Ieder lid is eenmalig of jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
en de periodieke verschuldigdheid worden vastgesteld door het bestuur. -------------------------Uitgaven
A rtikel 7.
1. De gelden die ten behoeve van ofwel de L ustrumdoelstelling ofwel de
Huisvestingsdoelstelling ingebracht of geworven zijn, zullen uitsluitend ten behoeve
van die doelstelling aangewend worden.
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2. Het bestuur beslist over de aanwending van de contributie-inkomsten en overige gelden.
(

Bestuur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A rtikel8.
Het bestuur bestaat uit zeven natuurlijke personen. Het bestuur wijst uit zijn midden in
ieder geval een praeses, een abactis en een quaestor aan en stelt een aftreedschema vast.
2.

Drie bestuursleden worden door de Stichting benoemd uit de leden van de vereniging en
de overige bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereniging. Het bestuur vormt zo veel mogelijk een evenwichtige
afspiegeling van de verschillende jaargangen van de oud-leden van B.E.E.T.S.

3. De benoeming van de door de algemene ledenvergadering te benoemen bestuursleden
geschiedt uit één of meer bindende voordrachten van het bestuur, behoudens het
bepaalde in artikel 8 lid 4 en lid 5.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. De Stichting en het bestuur houden bij een benoeming respectievelijk het
opstellen van een voordracht rekening met het bepaalde in de tweede zin van artikel 8
lid 2.
4. A an elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de
leden vertegenwoordigd is.
5.

--

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig
artikel 8 lid 4 de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de benoeming.

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
7. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit
tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
8. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden
daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door
een raadsman doen bijstaan.
9.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zeven jaar en kunnen
slechts eenmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode. Onder een jaar wordt te
dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te
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maken rooster.
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10. Indien om welke reden ook het aantal bestuursleden beneden het in artikel 8 lid 1
vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

ii. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de
artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
A rtikel 9.
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.

A rtikel 10.
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden tezamen.

3.

In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer
bestuursleden wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in artikel 10 lid 1,
onverminderd hetgeen dwingendrechteljk in Boek 2 Burgerlijk Wetboek is bepaald ten
aanzien van tegenstrijdig belang.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het
bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden
onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuursleden.
Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan
blijft het bestuur bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. ________________________________

A lgemene ledenvergaderingen
A rtikel 11.
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd danwel in de gemeente Haarlem danwel in Beets (gemeente EdamV olendam).
A rtikel 12.
1. T oegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden alsmede degenen, die
daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde
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schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. A an de eis van
schriftelijltheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3.

Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk
tot stand komen.

4.

De praeses bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.

5.

A lle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.

A rtikel 13.
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de praeses of, bij diens
afwezigheid, een door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de praeses ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de praeses de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. --------------------------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3.

V an het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
abactis of door een door de praeses aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de praeses en de abactis van die vergadering
ondertekend.

A rtikel 14.
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1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

(
J aarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes

\)

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn
bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de
gezamenlijke bestuursleden dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten
minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie
onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. V ergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
5. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen
uit. ...........................................................................................................
A rtikel 15.
1. A lgemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2.

Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te
houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de
wijze als in artikel 15 lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één
landelijk verspreid dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeventien dagen.
A an de eis van schriftelijltheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling
langs elektronische weg geschiedt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
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Statutenwijziging

:Iy

A rtikel 16.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
stemmen, vertegenwoordigende ten minste twee derden van het aantal leden. Is alsdan
niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die
ledenvergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken
na de eerste ledenvergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
ledenvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notarië le akte is
opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

--

5. Het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de K amer van K oophandel en
Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
A rtikel 17.
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in artikel 17 lid 1 bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met
het doel van de vereniging.
3.

De vereffening geschiedt door het bestuur.
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4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van

r
1

haar vermogen nodig is Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de

,~ 1,

statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
R eglementet
A rtikel 18.
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordtvoorzien. -----------------------------------------------------------------------------------------2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel
16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. ---------------------------------------------

A rtikel 19.
A an de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----------------------------------Overgangsbepaling
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 zal het bestuur vanaf de datum van deze
statutenwijziging bestaan uit elf (1 1), tien (10), negen (9) danwel acht (8) personen totdat het
aantal bestuursleden zal zijn verminderd tot het in voornoemd artikel bepaalde aantal van
zeven personen in overeenstemming met het door het bestuur vast te stellen aftreedschema
enartikel 8 lid 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------Slotverklariug
T en slotte verklaarde de comparant dat met het van kracht worden van de onderhavige
statutenwijziging de volgende personen per heden, naast de thans huidige bestuurders, tot
bestuurder van de vereniging worden benoemd:
(i)

de heer Boudewijn Franciscus Baron van Ittersum, met titel Praeses;

(ii)

de heer J oris Peter Dirk van Osselaer, met titel Quaestor 1;

(iii)

de heer Thijs A nne J elle van R emmen, met titel Quaestor 2;

(iv)

de heer Willem Duco de Boer, met titel A bactis 1;

(v)

de heer J oost R amaer, met titel A bactis 2;
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de heer J acobus Willem Rombout van E ssen, met titel Commissaris Sociale

(vi)

Medial;

\
<

(vii)

de heer J eroen A lfridus van Hessen, met titel Commissaris Sociale Media 2;

(viii)

de heer Roland Willem de V lam, met titel Beetshuismeester 1;

(ix)

de heer J eroen K ist, met titel Beetshuismeester 2;

(x)

de heer J asper K arel Wesseling, met titel Commissaris Evenementen 1; en

(xi)

de heer K ai Willem Gerard van Hasselt, met titel Commissaris Evenementen 2.

Slotbepaling
.1.

A an deze akte wordt kopie van het exemplaar van de notulen van de algemene
ledenvergadering gehecht waaruit blijkt van de in het hoofd van de akte vermelde besluiten.

-

Deze akte is heden verleden te A msterdam.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de
verschenen persoon en mij, notaris, om dertien uur vijfenveertig minuten. -----------------------(Getekend): W.D. de Boer, P.H.N. Quist.
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