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De ondergetekende:

Mr Reinhard
ging

Willem

te Amsterdam,

van de vereniging:
gevestigd

(i)

Clumpkens,
verklaart
Vereniging

te Amsterdam

notaris

met plaats

over de statuten

(de "Statuten")

voor Arbeidsrecht,

(de "Vereniging"),

van vesti-

statutair

het volgende:

de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;

(ii)

de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte
(de "Akte"), verleden voor een waarnemer van Mr R.W.
Clumpkens, notaris te Amsterdam, op 16 mei 2003.

Ik, R.W. Clumpkens, notaris, heb mij bij het afgeven van de
hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend
gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel
uit het handelsregister van de inschrijving van de Vereniging
en een afschrift van de Akte.

Getekend

te Amsterdam

op 21 mei 2003.
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STATUTEN

van:
Vereniging voor Arbeidsrecht
statutair gevestigd te Amsterdam
d.d. 16 mei 2003

Artikel 1.
1.

De vennootschap draagt de naam: Vereniging voor Arbeidsrecht. Zij stelt zich ten doel de kennis en de
ontwikkeling van het Nederlandse arbeidsrecht te bevorderen, met name door onderwerpen, rakende het arbeidsrecht, op wetenschappelijk verantwoorde wijze te doen
bestuderen en kritisch te doen bezien.

2.

De vereniging houdt dat doel voor alle leden toegankelijke vergaderingen en kan ook onderwerpen, als bedoeld
in het eerste lid, doen bestuderen in commissies of
werkgroepen, door haar, eventueel in samenwerking met
anderen, ingesteld.
Artikel

De vereniging

is gevestigd

te Amsterdam.

Artikel
bestaat

2.

1.

De vereniging

2.

De leden en de ereleden

3.

uit leden en ereleden.
tezamen vormen

de algemene

ver-

gadering.
Artikel
1.

Lid der vereniging
der vereniging,

4.

kan worden

als omschreven

een ieder die het doel
in artikel

1, wenst

te

bevorderen.
2.

--

Erelid

der vereniging

is hij, die door de algemene

ver-
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gadering

op voorstel

zondere verdiensten
arbeidsrecht,

van het bestuur,

jegens de vereniging
5.

De geldmiddelen

der vereniging

a.

van de leden, waarvan

paald

door de algemene

b.

opbrengsten

c.

schenkingen,

of jegens het

daartoe wordt benoemd.
Artikel

contributie

op grond van bij-

bestaan

uit:
het bedrag

wordt be-

vergadering;

van bezittingen;
legaten,

erfstellingen

en andere

toevalli-

ge baten.
Artikel
Het boekjaar

van de vereniging

ging van het lidmaatschap
tot het betalen

is het kalenderjaar.

ontheft

van contributie

Opzeg-

niet van de verplichting

over het lopende

Artikel

1.

6.

jaar.

7.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden,
door de algemene vergadering voor een tijd van vijf jaren uit de leden gekozen.

2.

Elk jaar treedt een lid van het bestuur af, en wel volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een afgetreden lid van het bestuur is terstond herkiesbaar
voor een periode van niet langer dan twee jaar.

3.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt tevens wanneer
een bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn
alsmede bij bedanken voor de bestuursfunctie. Voorts
kan een bestuurslid te allen tijde door de algemene
vergadering worden geschorst of ontslagen.
Indien een bestuursplaats door een oorzaak als bedoeld
in de eerste twee zinnen openvalt, wordt het bestuur
door een tussentijdse verkiezing aangevuld. De zittingsduur van de aldus gekozene eindigt op het tijdstip
waarop de zittingsduur van degene in wiens plaats hij
treedt, zou zijn geëindigd.
Artikel 8.

---

-

-

-

--

1.

De voorzitter wordt door de algemene vergadering in
functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een
secretaris en een penningmeester aan.

2.

De functie van penningmeester is verenigbaar met die
van secretaris.

3.

De secretaris en de penningmeester treden af op de in
artikel 8, tweede lid, aangegeven wijze, doch zijn in
afwijking van het daar bepaalde terstond herkiesbaar.
Artikel 9.

De penningmeester legt telkenjare in de algemene vergadering rekening en verantwoording af van zijn beheer.
Artikel 10.
1.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen ieder afzonderlijk de vereniging in en
buiten rechte. Bij belet, afwezigheid of ontstentenis
van deze allen worden zij vervangen door een door het

2.

bestuur uit zijn midden aangewezen lid.
Tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken zijn, in afwijking van het eerste lid, slechts bevoegd twee van de
in dat eerste lid bedoelde bestuursleden gezamenlijk en
na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering.
Artikel

1.

Buitengewone

algemene

ven op verlangen
vijftien

gewone

en met redenen

11.

vergaderingen

van tenminste

worden

drie bestuursleden

leden, mits dit verlangen
omkleed

uitgeschre-

aan het bestuur

of

schriftelijk

wordt kenbaar

gemaakt.

2.

In dat geval schrijft het bestuur de buitengewone algemene vergadering uit binnen vier weken na ontvangst van
het verzoek. Blijft het bestuur in gebreke hiertoe over
te gaan, dan hebben de verzoekers het recht zelf de
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.

-..-----
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1.

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

2.

Zij die bij ontbinding zitting hebben in het bestuur
van de vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken
van leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie
door de rechtbank vereffenaars benoemd.

3.

Bij ontbinding van de vereniging bepaalt de algemene
vergadering de bestemming van het batig saldo.

4.

Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening
blijven de boeken en bescheiden van de vereniging berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is
aangewezen.

---

--

