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VERENIGING JAARREKENINGENRECHT

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akle van oprichting verleden op 26 oktober
2007 voor mr. B. Bier, notaris te Amsterdam.

Naam

Artikel

L.

De vereniging draagt de naam:

Vereniging Jaarrekeningenrecht.

Zetel

Artikel2.
De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

I)oel

Artikel3.

1.

De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de belangstelling voor en de bestudering van het jaarrekeningenrecht en daarbij behorende praktijk in de meest ruime zin.

2.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitgeven en bevorderen
van publicaties, het houden van voordrachen, het verzorgen van opleidingen, het deel-

of

sa-

op een soortgelijk gebied als de vereniging

en

nemen aan andere nationale dan wel intemationale verenigingen, rechtspersonen

menwerkingsverbanden, werkzaam

voorts door alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevor-

derlijk kunnen zijn.
Leden en begunstigers

Artikel4.

1.

De vereniging kent leden en buitengewone leden.

Zowel de leden als de buitengewone leden zijn natuurlijke personen.

2.

Leden zijn juristen die zich beroeps- of bedrijfsmatigbezighouden met het jaarrekeningenrecht en de daarbij behorende praktijk, zoals, maar niet daartoe beperkt, advocaten,

(kandidaat-)notarissen, rechters en leden van het Openbaar Ministerie, functionarissen
verbonden aan wetenschappelijke organisaties, bedrijfsjuristen, alsook overige juristen,
een en ander ter beoordeling van het bestuur.
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3.

Buitengewone leden zijn niet-juristen, die op verzoek van het bestuur dan wel na toestemming van het bestuur, rwegens hun bijzondere kennis, expertise of betrokkenheid op

het gebied van het jaarrekeningenrecht een toegevoegde waarde voor de vereniging
hebben.

4.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en buitengewone leden zijn opgenomen.

De leden en buitengewone leden dragen ervoor zorgdat hun juiste adres aan de vereniging bekend is.

5.

Begunstigers zijnzij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.

Uitsluitend de leden hebben stemrecht biruren de vereniging.

6.

Buitengewone leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan
die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend respectievelijk opgelegd.

Toelating

Artikel5.

1.
2.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden en begunstigers.
Degene, die

lid wil worden, geeft zich

daartoe schriftelijk, waaronder begrepen per

elektronische mail, op bij de secretaris.
Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.

De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld schriftelijk,
waaronder begrepen per elektronische mail, kennis aan de kandidaat, zonder opgaaf van
redenen.

Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan deze binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering.

Het beroep moet schriftelijþ waaronder begrepen per elektronische mail, worden ingediend bij de secretaris.
Terzake van het beroep wordt op de eerstvolgende algemene vergadering uitspraak gedaan.

Einde van het lidmaatschap

Artiket

L

Het lidmaatschap eindigt:

a.
b.

\_

6.

door de opzegging van het lid;
door de dood van het lid;
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c.

door opzegging namens de vereniging; deze kan geschiedenn wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten, voor het lidmaatschap

bij

de statuten gesteld, te vol-

doen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en indien het

lid

een rechtspersoon is, wanneer deze is

ontbonden;

d.
e.

door ontbinding van de vereniging, faillissement of swseance;
door ontzetttng; deze 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.

2.
3.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schrifte-

lijk,

waaronder begtepen per elektronische mail, geschieden tegen het einde van een

boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; een opzeg-

ging in strijd met het hiervoor in dit lid 3 bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op
het woegste toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging

of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.

Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in ge-

val van wijziging van de verplichtingen voortvloeiende uit artikel4, en in het algemeen

in gevallen van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; opzegging dient in
deze gevallen overeenkomstig

Een

lid

3 plaats te vinden.

lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang

opzeggen binnen een maand

nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging

in

een andere

rechtsvorm of tot fusie.

5.
6.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat re-

delijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

Hij wordt

l-_

daartoe ten spoedigste schriftelijk, waaronder begrepen per elekfronische
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mail, van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt,

blijft desalniettemin

de

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Contributies en donaties

Artikel

1.

T.

De leden, buitengewone leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een

jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
De leden, buitengewone leden en de begunstigers kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.

De algemene vergadering kan de leden noch de andere in

lid

1 bedoelde personen ver-

plichtingen jegens de vereniging opleggen, tenzij het besluit daartoe is genomen met
een meerderheid van ten minste twee de.rden van het aattal stemmen, die

in een voltal-

lige vergadering kunnen worden uitgebracht.

Bestuur

Artikel

S.

Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van vier of meer
personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
De benoeming geschiedt uit de leden.

Het bestuur zalbrl voorkeur zo heterogeen mogelijk worden samengesteld uit leden afkomstig uit de verschillende disciplines, zoals genoemd in artikel

4lid2.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing

Artikel9.

1.

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

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

2.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming periodiek af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreden.

De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster de plaats vanzijnvoorganger in.

t-
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Het aftreden vindt plaats op het einde van dejaarvergadering van het boekjaar, waarin
de benoeming eindigt.

3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.
b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

doorbedanken.

Bestuursfunctieo besluitvorming in het bestuur

Artikel l0.

1.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan.

Het bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt,
die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

3.

Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen, uit te brengen in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is niet beslissend.

Bestuurstaaþ vertegenwoordiging

Artikel

1.
2.

ll.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn ieder afzonderlijk bevoegd de
vereniging te verbinden.

Algemene vergadering

Artikel

1.

12.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.

Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
vergadering gehouden.

In de algemene vergadering komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

c.
d.

bespreking van hetjaarverslag,

goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting en het verslag van de kascommissie;

e.
f.
g.

de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar;

voorziening in eventuele vacatures;
voorstellen van het bestuur

of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor

de
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vergadering;

h.
3.

de verlening van décharge aan de bestuurders.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.

4,

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, waaronder begrepen per elektronische
mail, van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
éénltiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Toegang en stemrecht

Artikel

1.

13.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van de vereni-

ging, alle niet-geschorste buitengewone leden en alle begunstigers.
Een geschorst

lid dan wel een geschorst buitengewoon lid heeft wel toegang tot

de ver-

gadering, waarin het besluit tot zqn schorsing of ontzetting wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.

Over toelating van andere dan in de

lid

1 bedoelde personen beslist de algemene verga-

dering.

3.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, kan één stemuitbrengen.

Buitengewone leden en begunstigers hebben geen stemrecht.

4.

Een lid kan zijn stem, door een daartoe schriftelijk gevolmachtigde, doen uitbrengen.

Besluitvorming in de algemene vergadering

Artikel

1.

14.

Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien over een voorstel de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.

Wordt bij een stemming over benoeming of aanbeveling van personen niet meer dan de
helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op één van hen uitgebracht, dan wordt
een tweede stemming gehouden.

frdien dan op een persoon nog niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen wordt uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de personen die

bij

de

tweede stemming de meeste stemmen hebben verworven.

Komen meer dan twee personen in aanmerking voor de herstemming dan wordt door
een tussenstemming tussen de personen, die

bij de tweede stemming samen het hoogste

I
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aantal stemmen respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen verwierven, uitgemaakt, wie van hen in de herstemming worden bestrokken.

Voor herstemming en tussenstemming komen perconen, die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verworven alleen in aanmerking, indien slechts op één persoon het
hoogste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien een tussenstemming of een herstemming door gelijkheid der aantallen verworven
stemmen niet tot een besluit leidt, beslist het lot.

2.
3.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijnuitgebracht.
Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofclelijke stemming verlangt.

4.

Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zljn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, indien met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering.

5.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel

tot statutenwijziging of ont-

binding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad ofis deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel

1.

15.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris.
De oproeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen per elekfronische mail, aan de
adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeveî dagen.

2.

Bij

de oproeping worden de te behandelen onderwerpen verrneld, onverminderd het be-

paalde in artikel 19.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel

1.

16.

Het boekjaar loopt van één januari van een jaar tot en met éénendertig december van het
daarop volgendejaar.

t-

r
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2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, over
dat boekjaar zijn jaarverslag

uit over de gang van zaken in de vereniging en over het ge-

voerde beleid en legt een balans en aan staat van baten en lasten over dat boekjaar met
een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.

De balans en de staat van baten en lasten met een toelichting worden ondertekend door
alle bestuursleden; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Met verloop van de voomoemde termijn kan ieder lid van de vereniging van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zlj de in dit lid bedoelde verplichtingen
nakomen.

4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks, tet:øij aan de algemene vergadering een
verklaring, afkomstig van een registeraccountant kan worden overgelegd, uit de leden
van een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur.

De commissie onderzoekt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen eninzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.

De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden in de leden 2 en 3, gedurende de wettelijke ter-

mijn te bewaren.

Huishoudelijk reglement

Artikel lT.

1.
2.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Commissies

l--
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Artikel18.
De algemene vergadering dan wel het bestuur kan commissies in het leven roepen ter uitvoe-

ring, bestudering of onderzoek ten aanzien van zaken, die tot haarlzijn competentie behoren
en bovendien zodanige bevoegdheden aan die commissies delegeren als zij het geraden acht.

úr die commissies kunnen ook derden zíttnghebben.

Statutenwijziging

Artikel

1.

19.

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de

geldig uitgebrachte stemmen, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging(en) van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijzing hebben gedaan, moeten ten minste

vijf

dagen voor de vergadering een

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de,ledenÍer inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.

De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akfe is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van die akfe is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel20.

i.

De algemene vergadering is bevoegd tot ontbinding van de vereniging.
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 leden

I en2

van overeenkom-

stige toepassing.

2.

De bestemming van het overschot na vereffening van de vereniging ingeval van ontbinding wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering.
Op dit besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1

et2 eveneens

van overeenkomstige

toepassing.

Slotbepaling
Eerste boekjaar

Artikel2l.
Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend acht.
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