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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
KONINKLIJKE VERENIGING
VOOR DE STAATHUISHOUDKUNDE

Heden, drieëntwintig december tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Cornelis
Pieter Boodt, notaris te Amsterdam:
mevrouw mr. Inge Maria Antoinette Wolswijk, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
te 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Eindhoven op tien april
negentienhonderd vijfentachtig.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene vergadering van de
Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, een vereniging, statutair
gevestigd te Amsterdam (adres: 1017 ZN Amsterdam, Westeinde 1, handelsregisternummer: 40534346) (de "Vereniging") gehouden te Den Haag op tien december tweeduizend tien, besloten heeft de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen (het
"Besluit").
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op zevenentwintig
september negentienhonderd achtentachtig verleden voor mr. R.J.C. van Helden, notaris te Amsterdam.
Ter uitvoering van voormeld Besluit verklaarde de comparante de statuten van de Vereniging bij deze als volgt partieel te wijzigen:
I.
Artikel 3 lid 2 komt te luiden als volgt:
"2.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.".
II.
Een nieuw lid 3 wordt toegevoegd aan Artikel 3 en komt te luiden als
volgt:
"3.
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.".
III.
Huidig lid 3 van Artikel 3 wordt vernummerd tot lid 4.
IV.
Artikel 4 komt te luiden als volgt:
"Toelating
Artikel 4
Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat ten minste de voorletters, naam, adres en geboortedatum. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "schriftelijk" mede verstaan: een via ieder ander gangbaar communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke
weergave vatbaar bericht.".
V.
Artikel 6 komt te luiden als volgt:
"Verenigingsjaar
Artikel 6
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Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk
jaar.".
VI.
Artikel 7 sub b komt te luiden als volgt:
"b.
schriftelijke (zoals bedoeld in artikel 4) opzegging door het lid aan de secretaris van de vereniging; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn, met dien verstande dat ingeval de opzegging de
secretaris na éénendertig december bereikt het lidmaatschap geacht wordt in
het nieuwe verenigingsjaar te zijn geëindigd;".
VII. Een nieuw lid 5 wordt toegevoegd aan Artikel 8 en komt te luiden als
volgt:
"5.
Voor het aangaan van verplichtingen ten laste van leden is de goedkeuring van
de algemene vergadering vereist.".
VIII. Artikel 9 lid 4 komt te luiden als volgt:
"4.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Tot secretaris en penningmeester kunnen slechts worden benoemd personen
die tevens lid zijn van de directie van De Nederlandsche Bank N.V. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één hand verenigd zijn. Indien
het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet onbevoegd
te handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.".
IX.
Artikel 9 lid 5 komt te luiden als volgt:
"5.
Bestuursleden worden - met inachtneming van het bepaalde in de derde zin van
dit lid - benoemd voor een termijn van vier jaren. Na afloop van één termijn
van vier jaren kan een bestuurslid maximaal voor één termijn van vier jaren
worden herbenoemd. De benoeming van de secretaris en de penningmeester is
voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het bestuurslidmaatschap van de
secretaris en de penningmeester eindigt zodra zijn of haar lidmaatschap van de
directie van De Nederlandsche Bank N.V. eindigt. Iedere bestuurder is bevoegd gedurende een lopende termijn af te treden.".
X.
Een nieuw lid 6 wordt toegevoegd aan Artikel 9 en komt te luiden als
volgt:
"6.
Vergaderingen van het bestuur dienen schriftelijk (zoals bedoeld in artikel 4) te
worden bijeengeroepen.".
XI.
Een nieuw Artikel 12 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt:
"Besluitvorming
Artikel 12
Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk
(zoals bedoeld in artikel 4) worden genomen, mits alle bestuurders in het besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.".
XII. Huidig Artikel 12 tot en met 17 worden vernummerd tot Artikel 13 tot en
met 18.
XIII. Artikel 15 lid 3 (thans artikel 14 lid 3) komt te luiden als volgt:
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"3.

Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk (zoals bedoeld in artikel 4) daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, waarbij het aantal
machtigingen per lid niet meer dan vijf kan bedragen.".
XIV. Artikel 16 lid 1 (thans artikel 15 lid 1) komt te luiden als volgt:
"1.
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen door middel van een schriftelijke (zoals bedoeld in artikel 4) kennisgeving, vermeldende de agenda aan de
leden, ten minste tien dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.".
XV. Artikel 15 lid 2 sub f komt te vervallen. Artikel 16 lid 2 sub g en h (thans
artikel 15 lid 2 sub g en h) worden vernummerd tot Artikel 16 lid 2 sub f
en g.
XVI. Artikel 18 lid 1 (thans artikel 17 lid 1) komt luiden als volgt:
"1.
De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering,
genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging aan de orde
is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel 16 bepaalde, waarbij de
termijn van oproeping verdubbeld wordt.".
XVII. Een nieuw lid 2 wordt toegevoegd aan Artikel 18 en komt te luiden als
volgt:
"2.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf 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. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een lid aan hem toegezonden.".
XVIII. Artikel 18 lid 2 en lid 3 (thans artikel 17 lid 2 en lid 3) worden vernummerd tot Artikel 18 lid 3 en lid 4.
XIX. Na Artikel 18 (thans artikel 17) wordt een nieuw artikel toegevoegd dat
komt te luiden als volgt:
"Overgangsbepaling
Artikel 19
Het verenigingsjaar dat is aangevangen op één november tweeduizend tien zal eindigen
op éénendertig december tweeduizend tien.".
SLOTVERKLARING
De comparante verklaarde ten slotte dat zij blijkens het Besluit is aangewezen om deze
akte van statutenwijziging te doen verlijden.
De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante is
medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorle82035807 M 4002000 / 23
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zing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte
door de comparante en mij, notaris, ondertekend.
(w.g.) I.M.A. Wolswijk, C.P. Boodt
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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