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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Heden, eenendertig december tweeduizend acht, verschijnt voor mij, Mr. Harriët van Zenderen,
notaris te Utrecht: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------mevrouw mr. Fenna Maertens, geboren te Cuijk en Sint Agatha op tien december negentienhonderd
eenentachtig, met kantooradres 3584 BH Utrecht, Newtonlaan 203. -------------------------------------------De verschijnende persoon verklaart: -------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse
Vereniging voor Ruimtevaart, met statutaire zetel in de gemeente ’s-Gravenhage,
kantoorhoudende te 2201 AZ Noordwijk (Zuid Holland), Keplerlaan 3, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder dossiernummer
40407147, hierna te noemen: de “vereniging”, heeft op vier juli tweeduizend acht besloten tot
wijziging van de statuten van de vereniging en tot verlening van machtiging aan de
verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt uit
een uittreksel uit de notulen van de op vier juli tweeduizend acht gehouden algemene
vergadering van de vereniging, dat aan deze akte wordt gehecht, nadat besluitvorming over
wijziging van de statuten van de vereniging op de op achttien juni tweeduizend acht gehouden
algemene vergadering van de vereniging niet mogelijk was wegend het ontbreken van het
daartoe, op grond van het bepaalde in de statuten van de vereniging, vereiste quorum,
hetgeen blijkt uit een uittreksel van de notulen van de op achttien juni tweeduizend acht
gehouden algemene vergadering van de vereniging, dat eveneens aan deze akte wordt gericht.
2. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op drieëntwintig juli
negentienhonderd negenenzeventig verleden voor de plaatsvervanger van mr. Kornelis Hans
Pentinga, destijds notaris te Utrecht. --------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van voormelde besluiten worden de statuten van de vereniging zodanig gewijzigd dat
zij, met inachtneming van een januari tweeduizend negen, in hun geheel komen de luiden als volgt:
STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. ------------------------------2. Als verkorte naam gebruikt de vereniging: NVR. ------------------------------------------------------------3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage. ----------------------------------------Datum van oprichting. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is opgericht op zeventien december negentienhonderd eenenvijftig. ------------------------DOEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De vereniging stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor de ruimtevaart te bevorderen,
alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht haar doel te bereiken door: ---------------------------------------------------------------------a. Het verenigen van:--------------------------------------------------------------------------------------------------1. belangstellenden in de ruimtevaart in algemene zin; ------------------------------------------------2. natuurlijke personen, op het vakgebied van de ruimtevaart werkzaam; en --------------------3. rechtspersonen, die met de ruimtevaart te maken hebben; ---------------------------------------b. het verdiepen van de op het vakgebied van de ruimtevaart gerichte kennis van haar leden door
het houden van studie- en andere bijeenkomsten; --------------------------------------------------------c. het stimuleren van de belangstelling voor de ruimtevaart onder jeugd; -----------------------------d. het organiseren van lezingen, voordrachten, filmvoorstellingen en excursies; ---------------------e. het bevorderen van het uitgeven van een periodiek; ------------------------------------------------------f. het uitgeven of verspreiden van publicaties en geschriften; ---------------------------------------------g. het vormen en onderhouden van een verzameling van boeken, tijdschriften en andere
publicaties; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------h. het verstrekken van inlichtingen; -------------------------------------------------------------------------------i. het vestigen en onderhouden van betrekkingen met verenigingen en instanties in binnen- en
buitenland, waarvan de doelstellingen overeenkomen met die van vereniging; en ---------------j. andere wettige middelen. ----------------------------------------------------------------------------------------Vermogen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd uit de contributies van leden, bijdragen van
donateurs, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede
andere baten. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.--Lidmaatschap. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging kunnen zijn: -------------------------------------------------------------------------a. Natuurlijke personen-------------------------------------------------------------------------------------------b. Rechtspersonen -------------------------------------------------------------------------------------------------2. De leden worden onderscheiden in gewone leden, ereleden, bedrijfsleden en jeugdleden.
Slechts natuurlijke personen kunnen als gewoon lid, erelid of jeugdlid worden toegelaten.
Slechts rechtspersonen kunnen als bedrijfslid worden toegelaten. ------------------------------------3. Gewoon lid is: --------------------------------------------------------------------------------------------------------a. Hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en als zodanig door het bestuur dan wel
de algemene vergadering is toegelaten. ------------------------------------------------------------------b. Het jeugdlid dat gewoon lid wordt bij het begin van het nieuwe verenigingsjaar, waarin hij
de daartoe vereiste leeftijd van achttien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.---------Een gewoon lid heeft toegang tot de algemene vergadering met stemrecht met inachtneming
van het bepaalde in artikel 15 lid 1. -----------------------------------------------------------------------------
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4. Erelid is hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die op voordracht van het bestuur
als zodanig door de algemene vergadering is benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten
jegens de vereniging of de ruimtevaart in het algemeen. Een erelid heeft toegang tot de
algemene vergadering met stemrecht met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 1. 5. Bedrijfslid is een rechtspersoon, die als zodanig door het bestuur dan wel de algemene
vergadering is toegelaten. Een bedrijfslid wordt binnen de vereniging, alsook op algemene
vergaderingen, vertegenwoordigd door een door het desbetreffende bedrijfslid, naar het
oordeel van de voorzitter van de desbetreffende algemene vergadering, afdoende schriftelijk
gevolmachtigde natuurlijke persoon, die namens dat bedrijfslid het stemrecht uitoefent, in
deze statuten aan te duiden als: “bedrijfslid-vertegenwoordiger”. Aan de eis van
schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd. Een bedrijfslid-vertegenwoordiger heeft toegang tot de algemene vergadering met
stemrecht met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 1. -------------------------------------6. Jeugdlid is hij, die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, doch nog geen achttien jaar is en
die als zodanig door het bestuur dan wel de algemene vergadering is toegelaten.
Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten, als zij in het bezit zijn van een schriftelijke
toestemming van hun wettige vertegenwoordiger. Een jeugdlid heeft toegang tot de algemene
vergadering met stemrecht met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 1. --------------7. Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over “leden”
zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de gewone leden, de ereleden, de
bedrijfsleden als de jeugdleden verstaan, en waar in deze statuten en in de reglementen van
de vereniging wordt gesproken over “lidmaatschap” zonder verdere aanduiding, wordt
daaronder zowel het lidmaatschap van de gewone leden, van de ereleden, van de
bedrijfsleden als van de jeugdleden verstaan, alles voor zover de statuten en de reglementen
van de vereniging geen nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt.
8. De vereniging kent donateurs. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich
als zodanig hebben aangemeld, zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door
een financiële bijdrage te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. -------------Donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht. Nadere
bepalingen omtrent de toelating en overige rechten en verplichtingen van donateurs kunnen
in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. -----------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die als lid wenst toe te treden kan het bestuur
schriftelijk of langs elektronische weg verzoeken of doen verzoeken om als lid tot de vereniging
te worden toegelaten. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Over de toelating van leden beslist het bestuur.------------------------------------------------------------Van het terzake genomen bestuursbesluit wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk
of langs elektronische weg in kennis gesteld. ----------------------------------------------------------------De algemene vergadering kan bij niet-toelating alsnog tot toelating besluiten. --------------------3. Het huishoudelijk reglement geeft omtrent toelating van leden nadere regels.--------------------4. De vereniging houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen. Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het
wenselijk als eveneens opgave wordt gedaan van andere communicatiemiddelen, zoals
emailadres, telefoonnummer en telefaxnummer.----------------------------------------------------------5. Indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke
mededelingen aan respectievelijk van de vereniging geschieden door een langs elektronische
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging
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respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie
wordt gecommuniceerd respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt, in deze statuten aan
te duiden als: “langs elektronische weg”. ---------------------------------------------------------------------Contributie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Alle leden, met uitzonderling van ereleden, betalen contributie. De algemene vergadering stelt
de contributie vast. De leden kunnen daartoe door de algemene vergadering in categorieën
worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.-------------------------------------------2. De wijze waarop het bedrag van de contributie wordt vastgesteld evenals de wijze van betaling
worden bij huishoudelijk reglement geregeld. --------------------------------------------------------------3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. -------------------------------------------------Einde lidmaatschap. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------------------------------a. Door de dood van het lid, dan wel, indien het een rechtspersoon betreft doordat deze
ophoudt te bestaan; -------------------------------------------------------------------------------------b. Door opzegging van het lid; ----------------------------------------------------------------------------c. Door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren; -------------------------------------------------------------------------------------d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. --------------------------------------------------------------------------2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. ---------------------------------------------3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken. 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 opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. -----------------5. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval
zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd. ---------------------------------------------6. Ontzetting geschiedt door de algemene vergadering. Het besluit tot ontzetting kan slechts
worden genomen op voorstel van het bestuur of naar aanleiding van een schriftelijke of langs
elektronische weg ingediende, met redenen omkleedde en door ten minste twintig leden
ondertekende aanvraag hiertoe, met een meerderheid van ten minste twee derden van de
geldig uitgebrachte stemmen. -----------------------------------------------------------------------------------7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
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schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het
geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het beroep wordt
behandeld, te verweren. ------------------------------------------------------------------------------------------8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de
contributie voor het geheel verschuldigd. --------------------------------------------------------------------Bestuur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste
drie tot ten hoogste dertien leden. Slechts gewone leden en ereleden kunnen tot bestuurslid
van de vereniging worden benoemd. --------------------------------------------------------------------------3. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering, met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden als zodanig door
de algemene vergadering in functie benoemd. -------------------------------------------------------------5. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 7. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel
het bestuur als tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van
de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ------------------------------------------6. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met meerderheid
van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------------------------------------------------------7. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het vorige
lid de voordracht her bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in
keus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
9. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. --------------------------10. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als bord
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze beperking geldt mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. -------11. Bij huishoudelijke reglement kunnen regels worden vastgesteld voor de
bestuursvergaderingen, de besluitvorming van het bestuur en de wijze waarop het bestuur zijn
werkzaamheden uitoefent. ---------------------------------------------------------------------------------------Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing. ----------------------------------------------Artikel 11-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op
te maken rooster van aftreden. De aftredende is, al dan niet aansluitend, onbeperkt
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herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger is. ------------------------------------------------------------------------------------2. Elk bestuurslid kan te allen tijden 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. ---------------------------------------------------------3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: --------------------------------------------------------------------a. Door overlijden van een bestuurslid; ----------------------------------------------------------------b. Doordat een bestuurslid failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt c. Doordat een bestuurslid onder curatele wordt gesteld, alsmede doordat door een
rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke toestand
van een bestuurslid een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
d. Doordat een bestuurslid geen lid van de vereniging meer is; ---------------------------------e. Door bedanken. -------------------------------------------------------------------------------------------4. Mocht het aantal bestuursleden door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden het statutaire
minimum dalen, dan vormen de overgebleven bestuursleden of vormt het overgebleven
bestuurslid rechtsgeldig het bestuur. Het bestuur is in dat geval verplicht ten spoedigste een
algemene vergadering bijeen te roepen, in welke het bestuur tot ten minste het statutair
minimaal aantal personen dient te worden aangevuld. ---------------------------------------------------Vertegenwoordiging. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 12-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, die de functie van voorzitter,
secretaris of penningmeester dienen te hebben. -----------------------------------------------------------2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden,
alsook aan een of meer derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van haar
bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de
vereniging te vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------Algemene vergadering. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan
andere organen zijn opgedragen. -----------------------------------------------------------------------------------------Bijeenroeping van de algemene vergadering. -------------------------------------------------------------------------Artikel 14-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of
wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement verplicht is.
De oproeping geschiedt schriftelijk of langs elektronische weg aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering,
gehouden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: --------------------------------------------6
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Het jaarverslag;-------------------------------------------------------------------------------------------------De goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting; ---------De vaststelling van de begroting voor het volgende jaar; -------------------------------------------De voorziening in eventuele vacatures; ------------------------------------------------------------------De benoeming van de in artikel 17 lid 4 bedoelde commissie voor het volgende boekjaar;
De decharge van het bestuur; ------------------------------------------------------------------------------De voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door of namens het bestuur, en wel
schriftelijk of langs elektronische weg onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen,
alsmede datum, uur en plaats van de vergadering, op een termijn van ten minste drie weken,
de dag van bijeenroeping en die van de vergadering daarbij niet inbegrepen. ---------------------Indien de vereniging een officieel orgaan heeft, kan de bijeenroeping, in afwijking van het
bepaalde in de vorige zin, geschieden door plaatsing van de aankondiging in dat orgaan. In de
aankondiging wordt de agenda opgenomen. ----------------------------------------------------------------5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als is
gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het aantal stemmen dat
in een voltallige algemene vergadering kan worden uitgebracht, verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. -------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde
in lid 4 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is,
veelgelezen dagblad, met inachtneming van de in lid 4 bedoelde oproepingstermijn. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de
algemene vergadering en het opstellen van de notulen. -------------------------------------------------Toegang, leiding en notulen van de algemene vergadering. ------------------------------------------------------Artikel 15-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben (de bedrijfslid-vertegenwoordigers van) alle
niet-geschorste leden, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 7. ---------------------------------Ieder lid dat niet geschorst is, is gerechtigd tot het (doen) uitbrengen van één stem. ------------2. Donateurs hebben eveneens toegang tot de algemene vergadering zonder stemrecht. ---------Over toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.---------------------3. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht
wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. ------------------------------------4. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene
vergadering. Ingeval van hun belet of ontstentenis benoemt de algemene vergadering een
voorzitter en een secretaris van die vergadering uit de andere bestuursleden indien ter
vergadering aanwezig. Is geen van de bestuursleden ter vergadering aanwezig, dan voorziet
de vergadering zelf in haar leiding. -----------------------------------------------------------------------------5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van de vergadering
notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde
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doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Besluitvorming en stemming van de algemene vergadering. -----------------------------------------------------Artikel 16-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Alle besluiten, waarvoor bij deze statuten of de wet geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten en
ongetekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd
wordt. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een besluit kan
bij acclamatie tot stand komen, doch niet, indien een stemgerechtigde aanwezige terzake
hoofdelijke stemming verlangt.----------------------------------------------------------------------------------3. Voor de verkiezing van een persoon wordt bij de eerste stemming de gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. Is bij deze stemming deze gewone meerderheid
niet verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats. Wordt ook bij deze tweede stemming
geen gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt de
herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen
hebben ontvangen. Staken de stemmen bij deze laatste stemming, dan beslist het lot. Staken
de stemmen bij een stemming niet betreffende de verkiezing van personen, dan is het voorstel
verworpen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering
een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der algemene 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. ---------------------------------------------------------5. Een eenstemmig besluit van alle (vertegenwoordigde) leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene vergadering. -------------------------------------------------------------------6. 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 ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is 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. ------7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een (vertegenwoordigd) lid ook door
middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelnemen,
daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daardoor is vereist dat het
(vertegenwoordigde) lid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden
geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii)
kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) het stemrecht kan uitoefenen. ------------------------8. Nadere regels omtrent de vergaderingen en de besluitvorming van de algemene vergadering
en omtrent het stemmen in algemene vergaderingen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel kunnen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld. ----------------
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Financiële administratie, jaarverslag, rekening en verantwoording. -------------------------------------------Artikel 17-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is verplicht aan de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.--2. Het bestuur brengt op jaarvergadering een jaarverslag 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 vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen,
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van termijn als
bedoeld in artikel 14 lid 2 kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen
dat zij deze verplichtingen nakomen. --------------------------------------------------------------------------3. De in het vorige lid bedoelde stukken worden gedurende ten minste vier weken vóór de
algemene vergadering, waarin zij wordt behandeld, voor de leden ter inzage gelegd bij het
secretariaat. Het bestuur kan deze stukken op aanvraag ook in afschrift aan de leden zenden.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van drie personen, die
geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat
van baten en lasten met de toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van
haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen. ----------------------------------------------------------------------------5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie. ------------------------------------------6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 gedurende zeven jaren te
bewaren. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans
en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en
bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens
en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.-----------------------------------------------------------------------------8. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt het bestuur niet tot
decharge over het afgelopen boekjaar. -----------------------------------------------------------------------Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de
algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de
bestuursleden voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voorzover van
dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de algemene vergadering
mededelingen zijn gedaan. ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 18-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het boekjaar en het verenigingsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------------------Huishoudelijk reglement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 19-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het huishoudelijke reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de algemene
vergadering. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de
statuten of de wet. -------------------------------------------------------------------------------------------------9
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2. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden aangevuld en/of gewijzigd door een besluit
van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden
van de geldig uitgebrachte stemmen op een speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene
vergadering. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Wijziging statuten. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 20-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld. ---------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. -----------------------------------------------------------------------------------3. Een besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van
ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, genomen in een vergadering
waarin ten minste een/achtste van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is dit vereiste gedeelte van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd,
dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder
dan drie weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige vergadering 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 geldig uitgebrachte stemmen.-----------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
Ontbinding en vereffening. -------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 21-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is ten aanzien van een zodanig besluit van
overeenkomstige toepassing. ------------------------------------------------------------------------------------2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de bestuursleden,
indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt. De vereffenaars zijn
verplicht van de vereffening een rekening en verantwoording voor de gewezen leden ter
inzage te leggen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vereniging is
overgebleven, zal worden aangewend voor door de laatste algemene vergadering te bepalen
zodanige doeleinden, die het meest met et doel van de vereniging zullen overeenstemmen. -4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging zullen in
bewaring worden gegeven aan der Stichting nationaal Ruimtevaart Museum (NRM) te
Aviodrome in Lelystad of, indien deze stichting alsdan heeft opgehouden te bestaan, aan de
door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon. ------------------------------------------------------Artikel 22-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin staturen of reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. -10
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De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE wordt verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de
verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en daarmee in te stemmen. ---------------------------------------------------------------------------Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en
mijn, notaris, ondertekend. -------------------------------------------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
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