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STATUTENWIJZIGING Nederlandse Aerosol Vereniging - NAV
65688ALF/GVB
Vandaag, veertien oktober tweeduizend twintig (14-10-2020), verscheen voor mij, Mr Gijs
Alferink, notaris te Utrechtse Heuvelrug, mevrouw Geertruida van Brenk-Maliepaard, geboren te
Enkhuizen op twaalf mei negentienhonderd zeven en zeventig (12-05-1977), werkzaam op mijn
kantoor te Driebergen-Rijsenburg aan de Hogesteeg 1, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van de heer Edvin Haakon Kool, wonende te 1412 HH Naarden, gemeente-
Gooise Meren, van der Helstlaan 45, geboren te Haarlem op twaalf augustus negentienhonderd
vier en vijftig (12-08-1954) (rijbewijs, nummer 5147683053, geldig tot twaalf juli tweeduizend
acht en twintig (12-07-2028)), gehuwd, die bij het verstrekken van zijn volmacht handelde als
gevolmachtigde met volledige volmacht van de vereniging: Nederlandse Aerosol Vereniging. statutair gevestigd te Zeist, feitelijk gevestigd te 3703 CM Zeist, Waterigeweg 31, ingeschreven-
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40215044, en als zodanig
bevoegd is om deze vereniging, hierna te noemen: "de vereniging", te vertegenwoordigen.
Van gemelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht.

][]_E]]]]}

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:------------1. De vereniging is opgericht bij akte op negen en twintig mei negentienhonderd zeven en
ZeS[I] (29-()-19T),
2.

De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte, op veertien december
tweeduizend tien (14-12-2010) verleden voor Mr A.W. van Dijk, notaris te Vleuten-De
Meern. ------------------------------

3.

In vergadering van twaalf juni tweeduizend twintig (12-06-2020) heeft de algemene
ledenvergadering van de vereniging de statutenwijziging voorgesteld en besproken. ln-
vergadering van drie juli tweeduizend twintig (03-07-2020) is op de door de wet en de-
statuten van de vereniging voorgeschreven wijze rechtsgeldig besloten tot wijziging van de·
statuten. -----------------------------

4.

Van gemelde besluiten blijkt uit de aan deze akte gehechte exemplaar van notulen van-voormelde vergaderingen.----------------------
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, bij
dezen de statuten van de vereniging te wijzigen en gedeeltelijk opnieuw vast te stellen, waarna
deze luiden als volgt: --------------------------
Ip[lJ[El]
Artikel 1------------------------------
Naam, Zetel en Duur--------------------------1.
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Aerosol Vereniging•
2. De vereniging is statutair gevestigd te Zeist en kan oak elders in Nederland haar kantoor
houden. -----------------------------3.

4.

De vereniging is opgericht op negen en twintig mei negentienhonderd zeven en zestig (29-.
05-1967) en is een voortzetting van de op vijf en twintig november negentienhonderd vier
en zestig (25-11-1964) opgerichte "Vereniging Nederlandse sectie van de International-
Aerosol Association te ZUrich".---------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------
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Artikel 2-----------------------------Doei------------------------------De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van de Nederlandse
aerosolindustrie (hierna genoemd 'de branche') In het algemeen en van haar !eden in het-
bijzonder. -----------------------------
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De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te berelken door:---------a. het in een (1) verenigingsverband brengen van de ondernemingen die betrokken dan wel
indirect betrokken zijn bij de productie van aerosolen;------------b. het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking tussen de !eden; --c. het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden en hun leveranciers en}l?[ '

d.

het kenbaar maken van haar oordeel aan organen van het openbaar gezag, andere
organen of personen en het publiek omtrent onderwerpen, direct of indirect de belangen
van de branche rakende;----------------------e. het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende Internationale organisaties, die de
belangen van de aerosolindustrie behartigen; ---------------f.
het geven van voorlichting waarvoor dit gewenst wordt geacht;
g. het benoemen, respectievelijk voordragen ter benoeming van personen in daarvoor in
aanmerking komende besturen, colleges en commissies; -----------
en alle andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.L}l {pl

Ly"

Verenigingsjaar--------------------------Het verenigingsjaar - tevens het boekjaar - loopt van een januari tot en met eenendertig
december. ----------------------------fl"pap Pt
Lidmaatschap---------------------------1. De vereniging kent gewone leden, corresponderende leden, leden van verdienste en
ereleden. ---------------------------2.

Waar in deze statuten sprake is van leden, warden alleen de gewone leden bedoeld.

Artikel 6
Toetreding tot de vereniging ----------------------AIs lid kunnen tot de vereniging toetreden:-----------------a. natuurlijke personen, die alleen of gezamenlijk voor eigen rekening een bedrijf uitoefenen
dat is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en dat---
betrokken is bij de productie of verkoop van aerosolen;-----------b. rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen dat betrokken is bij de productie of verkoop vanaerosolen.
Lkl{pap ·
Lidmaatschapsaanvraag-----------------------1. Zij, die lid van de vereniging wensen te worden, melden zich daartoe schriftelijk aan bij het
bestuur van de vereniging. ---------------------2. Het bestuur besluit over de toelating tot het lidmaatschap. -----------
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3.

Tegen ieder bestuursbesluit over de toelating tot, of het weigeren, schorsen of beeindigen
van het lidmaatschap staat voor belanghebbenden beroep open bij de lgemene
Ledenvergadering volgens de regels gesteld in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 8------------------------------Gevolgen van toetreding -------------------------
Door toetreding tot de vereniging: ----------------------1. erkennen de leden kennis te dragen van de statuten, alle andere reglementen en van alle
de leden bindende besluiten en overeenkomsten. Zij verklaren zich voorts daaraan te
onderwerpen en zich te zullen houden aan alle binnen de vereniging rechtsgeldig tot stand
gekomen besluiten;-------------------------2. erkennen de leden te zijn gehouden te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit
het lidmaatschap, daaronder met name, doch niet uitsluitend, begrepen het tijdig voldoen
aan de financiele verplichtingen jegens de vereniging
Artikel 9------------------------------Beeindiging en opzegging van het lidmaatschap -----------------1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: ----------------a. door beeindiging van de bedrijfsvoering van het lid, zulks ter beoordeling van het-
bestuur;----------------------------b. indien en zodra het lid, al dan niet tijdelijk, niet meer de vrije beschikking heeft over
zijn vermogen;--------------------------c. door opzegging van of schorsing uit het lidmaatschap;-----------2. Leden kunnen het lidmaatschap van de vereniging door middel van een schriftelijke
mededeling aan het bestuur opzeggen: ------------------a. uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van het kalenderjaar; --------b. ingeval een lid een overeenkomstig artikel 23 genomen bindend besluit voor zijn
bedrijf onaanvaardbaar acht, met dien verstande, dat een dergelijke schriftelijke
mededeling in het bezit moet zijn binnen veertien (14) dagen na de datum, waarop
bedoeld bindend besluit werd genomen.----------------3.
Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen met onmiddellijke ingang indien en zodra.
a. Het lid niet langer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap genoemd in artikel4 lid 2, of een of meer verplichtingen die voortvloeien uit dat lidmaatschap niet langer
nakomt;----------------------------b.

Om welke reden dan ook voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet langer
van de vereniging kan warden verlangd. ----------------4.
Het bestuur kan besluiten tot schorsing van een lid, als een gegrond vermoeden bestaat
dat zich ten aanzien van het lid een omstandigheid voordoet op basis waarvan het bestuur
gerechtigd zou zijn om tot opzegging van het lidmaatschap te besluiten. Deze schorsing
zal niet langer dan drie (3) maanden duren, in welke periode door of namens het bestuur
een onderzoek wordt ingesteld naar de omstandigheden die tot de schorsing hebben
geleid en besloten wordt tot opheffing van de schorsing of opzegging van het----
lidmaatschap. ----------------------------5.
Een bestuursbesluit tot schorsing of opzegging wordt aan het lid ter kennis gebracht door
middel van een schriftelijke mededeling. ------------------
Artikel 10
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Corresponderende leden -----------------------1. Zij, die corresponderend lid van de vereniging wensen te warden, melden zich daartoe
schriftelijk aan bij het bestuur van de vereniging. --------------2. Het bestuur besluit over de toelating tot het lidmaatschap. -----------3. Tegen ieder bestuursbesluit over de toelating tot, of het weigeren, schorsen of beeindigen
van het lidmaatschap staat voor belanghebbenden beroep open bij de lgemene
Ledenvergadering volgens de regels gesteld in het Huishoudelijk Reglement.----4. Corresponderende leden hebben geen stemrecht.-------------5. Corresponderende leden kunnen geen zitting nemen in het bestuur, werkgroepen en
commissies. --------------------------6. Corresponderende leden kunnen geen beroep doen op het secretariaat van de vereniging.
7. Corresponderende leden hebben wel toegang tot de Algemene Ledenvergadering.--8. De artikelen 8 en 9 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op---corresponderende leden.----------------------Lil[p ''
[_]] \/qf] \/f(]Pf[

1.

Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die wegens hun buitengewone verdiensten
voor de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging daartoe zijn
benoemd. ----------------------------

2.
3.

Leden van verdienste warden door het bestuur benoemd. -----------Leden van verdienste warden beschouwd als gewone leden totdat het lidmaatschap vande vereniging eindigt door een van de situaties zoals omschreven in artikel 9. -----

kl{pa] ''

Ereleden-----------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die, wegens hun buitengewone verdiensten voor de
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniglng, daartoe zijn benoemd. -Ereleden warden op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering
benoemd. ---------------------------Ereleden blijven op de ledenverzendlijst van de vereniging zolang zij dit wensen.---Ereleden hebben geen stemrecht.-------------------Ereleden hebben wel toegang tot de lgemene Ledenvergadering.
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. ---------------De artikelen 8 en 9 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op ereleden.

Artikel 13
Bestuur-----------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) led en,
te benoemen door de Algemene Ledenvergadering.-------------2. Bij benoeming van de leden van het bestuur zal zoveel mogelijk warden bevorderd, dat
rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van belangen, zoals deze in het--
ledenbestand van de vereniging blijkt.-----------------3. Tot bestuurslid kunnen warden benoemd leden als bedoeld in art. 6 sub a en bestuurders
van leden als bedoeld in art. 6 sub b dan wel hun gemachtigden. De voorzitter en de -
secretaris kunnen buiten de leden warden benoemd. ------------Artikel 14
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1.

De voorzitter van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering benoemd, al
dan niet uit hun midden.------------------------2. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een vicevoorzitter en een penningmeester en al dan
niet uit zijn midden een secretaris. --------------------
kl]al 'ph
Termijnen -------------------------------1. Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van drie (3) jaren. ----------2. Jaarlijks treedt een zo gelijk mogelijk aantal bestuursleden af volgens een op te maken
rooster. ------------------------------3. Aftredende bestuursleden zijn terstond benoembaar. -------------4. Bij tussentijdse vacatures nemen de alsdan benoemde bestuursleden op het rooster de
plaats in van hun voorganger.----------------------
Lll[[kp] '[

Secretaris-------------------------------
Als het bestuur besluit een secretaris te benoemen die geen bestuurslid is, mag de secretaris
op geen enkele wijze zakelijk betrokken zijn bij een onderneming, behorende tot de----
aerosolindustrie. ----------------------------
[kl[]pap pf
Taken en bevoegdheden bestuur----------------------1.
Het bestuur is belast met de uitvoering en handhaving van de statuten, reglementen en
besluiten van de Algemene Ledenvergadering.
2.
3.

4.
5.

Het bestuur is gerechtigd tot alle bestuursdaden, die bij deze statuten niet uitdrukkelijk voor
de Algemene Ledenvergadering zijn gereserveerd. --------------De voorzitter zowel als de secretaris is bevoegd tot het tekenen van de van het bestuur
uitgaande stukken, behoudens in gevallen, waarin sprake is van het optreden in rechte en
het aangaan van verbintenissen. ---------------------De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij
door voorzitter en secretaris tezamen. -------------------Het bestuur kan voor het bijwonen van vergaderingen een vacatiegeld en een vergoeding
van reis- en verblijfskosten toekennen evenals een renumeratie voor de voorzitter; het stelt
de hoogte daarvan vast.------------------------

Lll[]k] ']}

Algemene ledenvergadering ------------------------
Tenminste eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Op de te
houden Algemene Ledenvergadering dienen de volgende onderwerpen aan de orde te worden
gesteld: --------------------------------a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

de secretaris brengt verslag uit over het afgelopen jaar; ------------de penningmeester legt rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar;
de rekening en verantwoording wordt over het afgelopen boekjaar vastgesteld;
de begroting wordt voor het lopende jaar vastgesteld; -------------de contributie wordt voor het lopende jaar vastgesteld; -------------voorzien wordt in de bestaande bestuursvacatures; --------------de ingekomen voorstellen worden behandeld. -----------------
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Buitengewone ledenvergadering ---------------------1. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen warden gehouden telkens als het bestuur
dit nodig oordeelt of tenminste vijf (5) leden onder opgave van redenen het verlangen-

daartoe schriftelijk aan het bestuur Kenbaar maKen.
Alsdan is het bestuur gehouden een vergadering te beleggen binnen 30 dagen, nadat het
verzoek is binnengekomen. ---------------------
Voldoet het bestuur binnen deze termijn niet aan het verzoek, dan zijn de leden, die het
verzoek hebben gedaan, gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen door middel van
een schriftelijke mededeling aan de leden. ----------------3. Als het gehele bestuur dan niet ter vergadering aanwezig mocht zijn of mocht aftreden, is
ieder lid van de vereniging, met inachtneming van het derde lid van dit artikel, bevoegd een
Algemene Ledenvergadering ult te schrijven. In deze vergaderlng, die haar eigen voorzitter
benoemd, wordt alsdan een nieuw bestuur benoemd. ------------Artikel 20-----------------------------

2.

[pr[,h[[pd Vera4de[[R0eh1
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels warden vastgesteld omtrent de
vertegenwoordiging van de leden in de vergadering, de wijze van oproepen van de----
vergaderingen en de orde van de vergaderingen. ----------------

''l

l[Fl.
Besluitvorming -------------'-----------------Besluiten kunnen word en genomen: -------~---'----------
a,

b.

Spf[[[Q[][KC WC],
in een vergadering, waarbij geldt, dat, uitgezonderd in de gevallen, genoemd in artikel 24, 29 en 30 van deze statuten, de aanwezigheid van tenminste de helft van de leden van het

[a/0S

deb[re[fend Of]aan Vere]st is.
LfT]ka] '')"
P[ [[][[] }[]

1.
2.

een

leder lid heeft
stem.----------------------Tenzij in deze statuten anders is bepaald, warden alle besluiten genomen bij meerderheid

van de gedig uilgebrachte Stemmen.
Blanco stemmen warden geacht niet te zljn uitgebracht.-----------Stemmingen over personen zijn schriftelijk, tenzij de vergadering unaniem de verkiezing
van een persoon bij acclamatie wenst te doen geschieden.----------5. Als bij stemming over personen de vereiste meerderheid niet wordt behaald, zal---
herstemming plaatsvinden over het kleinste aantal personen, dat bij de eerste stemming de
meeste stem men behaalde. lndien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.----6. Stemmingen over zaken zijn mondeling. Indien alsdan de stemmen staken, wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen. -------------------
Artikel 23-----------------------------
Bindende besluiten-------------------------1. De Algemene Ledenvergadering kan bindende besluiten nemen, waaraan de leden--
onvoorwaardelijk zijn gebonden.--------------------

3.
4.
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2.

Bij een dergelijk besluit wordt de tijd bepaald, gedurende welke periode het bindend besluit
\/][} [fr[[ [cg

3.

4.
5.

In een bindend besluit kunnen bepalingen warden opgenomen met betrekking tot de
sanctie op overtredingen van dat bindend besluit, met inbegrip van de bepaling, dat ter-verzekering van de juiste naleving een waarborgsom zal warden gestort of op andere wijze
zekerheid wordt gegeven. -----------------------In een bindend besluit moet geregeld warden, wat de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn,
ingeval leden hun lidmaatschap beeindigen.
Het voorstel tot het nemen van een bindend besluit moet tenminste veertien (14) dagen

voor de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden zijn gebracht.
Artikel 24-----------------------------Besluitvorming bij bindend besluit ----------------------
Een bindend besluit kan slechts warden genomen in een Algemene Ledenvergadering, waarin
twee/derde (2/3) deel van de leden aanwezig is en een meerderheid van drie/vierde (3/4) zich
daarv66r uitspreekt.---------------------------
J\I[k}
Secties--------------------------------1.

De vereniging kan secties oprichten, bestaande uit leden, die ten aanzien van onderdelenvan het arbeidsveld van de vereniging gelijkgerichte belangen hebben. -------2. De verhouding van de secties tot de vereniging wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. Artikel 26
Werkqroepen en commissies ------------------------1.
2.

3.

Het bestuur zowel als de Algemene Ledenvergadering kunnen overgaan tot het instellen
van al dan niet permanente werkgroepen en commissies. ------------lngeval een werkgroep of commissie door de Algemene Ledenvergadering wordt ingesteld,
wordt aan het bestuur gerapporteerd, hetwelk deze rapporten zo nodig met een preadvies
voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering. ----------------lngeval een werkgroep of commissie door het bestuur wordt ingesteld, wordt aan het
bestuur gerapporteerd. ------------------------

[\[Ip ')f
(-](}r 1][[n

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -----------------a. contributies, die jaarlijks door Algemene Ledenvergadering warden vastgesteld;---b.
inkomsten uit het vermogen van de vereniging; ---------------c.
toevallige baten. ---------------------------
Artikel 28
Huishoudelijk reglement --------------------------1.
De Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de
onderwerpen warden geregeld, waaromtrent deze statuten nadere regelen voorschrijven, en waarin verdere aangelegenheden van huishoudelijke aard warden geregeld.
2.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de
bepalingen van deze statuten.----------------------
ff[]] }

Statutenwijziging-----------------------------
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1.

Besluiten tot wijziging van de statuten van de vereniging kunnen slechts warden genomen
in een Algemene Ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3) deel van de leden
aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig
][[Q9bf9/[9 S[9[0/re[.

2.

Is ter vergadering het vereiste ledental niet aanwezig, dan wordt binnen vier (4) waken nade eerste vergaderlng een tweede vergadering belegd, die ongeacht het aantal aanwezige
leden een besluit tot statutenwijzing kan nemen, eveneens met een meerderheid van
twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stem men.------------Een wijziglng van de statuten treedt eerst in werking nadat hiervan een notariele akte isopgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid beVOgd.

3.

[fT' ]

[}wadi

{)ff[{[][[]]

1.
2.

3.

Een besluit tot ontbinding van de verenlging kan slechts word en genomen in een speciaaldaartoe bij aangetekend schrijven op te roepen Algemene Ledenvergadering.----Voor het nemen van een besluit is alsdan vereist de aanwezlgheid van tenminste--
twee/derde (2/3) deel van de leden, terwijl een meerderheid van twee/derde (2/3) zich voor
ontbinding van de verenlglng moet verklaren. ---------------Is in deze vergadering het vereiste ledental nlet aanwezig, dan wordt binnen vier (4) waken
wederom per aangetekend schrijven een tweede vergadering belegd, die ongeacht het
aantal aanwezige leden een besluit tot ontbinding van de vereniging kan nemen, eveneens
met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldlg uitgebrachte stemmen.----

Artikel 31
\J [[[}[][[]]
1. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur, Indian en voorzover de Algernene Ledenvergadering niet anders bepaalt.----------2. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
vereniging is overgebleven, wordt overgedragen aan hen die op het tijdstip van ontbinding
lid van de vereniglng zijn, naar rato van de totale bijdragen, die door ieder van hen aan
contributie zljn voldaan, gedurende de vijf (5) onmiddellijk aan de ontbinding voorafgaande
jaren. Bij het besluit tot ontbinding kan door de Algemene Ledenvergadering aan hetgeen
na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging zal
overblijven echter ook een andere bestemming warden gegeven. --------l}fTpa .'
P,[[9ff[{pl

In alle gevallen, waarln door de statuten en/of de wet en/of het huishoudelijk reglement niet-wordt voorzien, beslist het bestuur.--------------------SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----------------

\JJ [\\F?\/[\l] [\[TF
is verleden te Utrechtse Heuvelrug op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. De
zakelijke inhoud van deze akte ls aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. --
De verschenen persoon heeft verklaard:------------------dat partijen tijdig voor het verlijden een concept van deze akte hebben ontvangen, van de
inhoud hebben kennisgenomen en daarmee instemmen; ------------
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dat op volledige voorlezing van deze akte geen prijs wordt gesteld. --------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. --------------
(Voigt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

