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Heden, twaalf december tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur 
Eel m an, n ota ris te Am s terda m: ----------------------------------------------------------------------------- 
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november 
negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, 
Jachthavenweg 121, handelend als schriftelijk gevolmachtigde. ----------------------------------- 
De verschenen persoon verklaart dat: -------------------------------------------------------------------- 
de algemene ledenvergadering van de te Amsterdam gevestigde vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid: Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies, met adres: 
1012 VB Amsterdam, Spuistraat 134, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandelonder dossiernummer 61307831, hierna te noemen: de "vereniging", op 
negen december tweeduizend zestien heeft besloten de statuten van de vereniging te 
wijzigen en in een notariële akte op te nemen alsmede om de verschenen persoon te 
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel van de 
notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze minuutakte zal 
worden gehecht (Bi jlage 1). ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ter uitvoering van voormeld besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging en 
opname van de statuten van de vereniging in een notariële akte verklaart de verschenen 
persoon de statuten bij deze vast te stellen als volgt: -------------------------------------------------- 
STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BEG RI PS B E PAL I N G E N -------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. In deze statuten wordt verstaan onder: ------------------------------------------------------------ 

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in 
artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ----------------------------------- 

b. algemene ledenvergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de leden 
van d e veren i ging; ------------------------------------------------------------------------------ 

c. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vereniging; ---------- 
d. bestuurslid: een bestuurder van de vereniging; --------------------------------------- 
e. contributie: alle bijdragen te voldoen door een lid van de vereniging 

ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 9 van deze statuten; ------------------ 
f. leden: de (gewone) leden; ------------------------------------------------------------------- 
g. ledenvergadering: de bijeenkomst (vergadering) van de algemene 

ledenvergadering; ------------------------------------------------------------------------------ 
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h. lidmaatschap: de hoedanigheid of het zijn van lid, inclusief alle rechten en 
pi ichten daaraa n verban d en; ---------------------------------------------------------------- 

i. schriftelijk (bericht): per post, per e-mail of via enig ander elektronisch 
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat 
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gericht 
aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de vereniging bekend is 
gemaakt; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

j. subgroep: een groep van (bij voorkeur) leden met dezelfde interesses die 
rond een thema of bezigheid bepaalde activiteiten onderneemt (vertalen en/of 
tolken, Grieks doceren, de berichtgeving over Griekenland in de media volgen 
en dergelijke). Subgroepen streven de doelstellingen van de vereniging na; --- 

k. vereniging: Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies. -------------- 
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een 

begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit 
begrip of woord in en omgekeerd. ------------------------------------------------------------------ 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. 

Naam en zetel -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse 

S t u d i es . --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. De Griekse vertaling van de naam is: OÀÀavÖIK~ ETOIp£ía N£O£ÀÀ'1VIKWV LTTOUÖWV. 

De Engelse vertaling is: Dutch Society for Modern Greek Studies. De afkorting luidt: 
N G N S . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam. ------------------------------------ 
Historie, doel en algemeen nut ---------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Op negentien maart negentienhonderd zesennegentig is door het wetenschappelijk 

personeel van het Instituut voor Nieuwgrieks en Byzantinologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen en van het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium van de 
Universiteit van Amsterdam een wetenschappelijk genootschap opgericht onder de 
naam 'Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studiën', gevestigd te 
Groningen. Vanaf tweeduizend twee is de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van 
de Universiteit van Amsterdam als opvolger van het Byzantijns-Nieuwgrieks 
Seminarium de enige drager van de vereniging. ------------------------------------------------- 

2. De vereniging heeft ten doel: ------------------------------------------------------------------------ 
a. de bevordering, in Nederland, van onderzoek en onderwijs op het gebied van 

de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en overige aspecten van de 
Nieuwgriekse cultuur en andere voor de Griekse wereld relevante culturen; --- 

b. het stichten en onderhouden van een Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse 
Studies aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van 
Am sterdam ; -------------------------------------------------------------------------------------- 

c. het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor 
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N ieuwgri ekse Stud i es (' E E NS'); ------------------------------------------------------------ 

d. het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het gebied van de 

Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin 

van het woord, in Nederland, --------------------------------------------------------------- 

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord. ------------------------------------------------------------- 

3. De vereniging is een (culturele) algemeen nut beogende instelling en heeft geen 
wi n s toog merk. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de 

vereniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen. ------------------------------------ 
Organisatie ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging kent als organen: -------------------------------------------------------------------- 

a. een algemene ledenvergadering; ------------------------------------------------------ 
b. het bestu ur. _ 

2. Daarnaast kunnen conform het in artikel 19 van deze statuten bepaalde door het 
bestuur subgroepen (kringen), commissies of werkgroepen worden ingesteld. ------- 

L i d m aats c h ap -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. -------------------------------- 

Gewone leden zijn leden in de zin van Titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder 
gewone leden verstaan. ------------------------------------------------------------------------------- 

2. Leden van de vereniging kunnen zijn: ------------------------------------------------------------- 
(i) allen van academisch niveau die zich, in Nederland of tijdelijk buiten 

Nederland, in universitair verband of daarbuiten, bezighouden met onderwijs 
en/of onderzoek op het gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde (inclusief 
het vertalen daarvan), geschiedenis of overige aspecten van de Nieuwgriekse 
cultuur, die de doelstelling van de vereniging onderschrijven, en ------------------ 

(ii) zij die naar het oordeel van het bestuur anderszins betrokkenheid hebben met 
de doelstelling van de vereniging en de doelstelling onderschrijven; ------------- 

3. Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben 
aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Het bestuur kan daarbij 
criteria hanteren die door het bestuur met goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering zijn vastgesteld. ---------------------------------------------------------------- 
In geval van niet toelating door het bestuur op grond van het niet voldoen aan de 
vereisten zoals opgenomen in lid 2 (i) kan de algemene ledenvergadering alsnog tot 
toelating besluiten. Ingeval van niet toelating door het bestuur wegens niet voldoen 
aan lid 2 sub (ii), staat geen beroep open bij enig ander statutair orgaan. --------------- 

4. Buitengewone leden worden, na goedkeuring door het bestuur, benoemd door de 
a I g e m e n e I ed e n verg a d er i n g. ------------------------------------------------------------------------- 

5. De wijze van aanmelding en de overige voorwaarden voor toelating van de leden en 
buitengewone leden kunnen nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 
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6. Het bestuur houdt een register bij, waarin onder meer alle namen en adressen van 
alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, 

alsmede wijzigingen daarin, aan het bestuur door te geven. -------------------------------- 

7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door 

erfopvol gi ng worde n verkregen. -------------------------------------------------------------------- 

Rechten en verplichtingen bij lidmaatschap --------------------------------------------------------- 
Art i k e I 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Onverminderd hetgeen overigens bij de wet of in deze statuten, respectievelijk het 

huishoudelijk reglement is bepaald, hebben de leden het recht om aan de door het 
bestuur aan te wijzen activiteiten van de vereniging deel te nemen, zulks met 
inachtneming van de daarvoor in deze statuten of bij reglement vastgestelde 
be pa I i n ge n . ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. De contributie moet worden voldaan op een door het bestuur te bepalen wijze. ------- 
3. De vereniging kan voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is 

bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan. ------------------------------------- 
4 De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen 

naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. -------------------------- 
5. Leden zijn tevens gehouden: ------------------------------------------------------------------------ 

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het 
bestuur of van de algemene ledenvergadering van de vereniging na te leven; 

b. (de belangen van) de vereniging op generlei wijze te schaden. -------------------- 
6. Leden staat het vrij om te solliciteren naar de positie van bijzonder hoogleraar ter 

vervulling van de door de vereniging in stand te houden/gehouden Bijzondere 
Leerstoel. Ingeval een lid van de vereniging deelneemt aan de sollicitatieprocedure 
voor de benoeming van bijzonder hoogleraar of wordt benoemd tot bijzonder 
hoogleraar mag deze persoon geen deel (meer) uitmaken van het bestuur van de 
vereniging en zal deze persoon niet deelnemen aan de beraadslaging en 
besluitvorming in de algemene ledenvergadering over onderwerpen die direct met 
de bijzondere leerstoel verband houden. --------------------------------------------------------- 

E i n d e I i d m aats c h a p ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . Het I idmaatschap eindigt: ----------------------------------------------------------------------------- 

a. door het overlijden van het lid; -------------------------------------------------------------- 
b. door opzeggi ng door het I id; ----------------------------------------------------------------- 
c. door opzegging door de vereniging; ------------------------------------------------------- 
d. door ontzetti ng. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzegging van het 
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie 
wordt in ieder gevalopvallend vermeld op de (hoofdpagina van de) website en op 
bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt van deze 
com m u n icatiem idde I en. ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 
einde van een boekjaar. Een lid dat zijn lidmaatschap wenst te beëindigen dient dit 
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vóór één december schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur. ----------------------- 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Bij opzegging eindigt het lidmaatschap 

a n m id d e II ij k: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. indien naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs van het lid niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; -------------------------------------- 
b. binnen vier weken nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden 
of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en 
ve rp I i c h t i n ge n; ------------------------------------------------------------------------------------ 

c. binnen vier weken nadat aan een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of juridische 
s p I its i n g. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur 
wo rd e n ged aa n : ----------------------------------------------------------------------------------------- 
a. wanneer een lid na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan 

zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar 
heeft voldaan. Ieder lid wordt geacht de jaarlijkse contributie te betalen vóór 
éénendertig maart van het betreffende boekjaar. -------------------------------------- 

b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat 
moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. ------------------ 

5. De opzeggingstermijn is bij opzegging namens de vereniging eveneens ten minste 
vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan 
evenwelonmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk, met opgave van de redenen. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De benadeling kan 
materieel zijn, maar kan bijvoorbeeld ook bestaan in wangedrag of het verspreiden 
van laster over de vereniging. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo 
spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt en met opgave van de reden(en). Het 
betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in 
beroep te gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 
betrokken lid geschorst. Het bezwaar wordt behandeld bij de eerstvolgende 
a I g e m e n e I ed e n verg a der i n g ------------------------------------------------------------------------- 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
bijdrage voor dat boekjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het 
bestu u rand ers besl i st. -------------------------------------------------------------------------------- 

Donateurs ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art i k e I 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De vereniging kent naast leden ook donateurs. ------------------------------------------------- 
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2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging steunen 

door een periodieke (geldelijke) bijdrage en die door het bestuur als zodanig zijn 

toegelaten. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in of 
krachtens de statuten zij n toegekend. ------------------------------------------------------------- 

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ---------------------------- 
C o n t ri b ut i es, verkri j 9 i n 9 e n --------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: --------------------------------- 

a. s u bs i d i es; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
b. donaties en giften; ------------------------------------------------------------------------------ 
c. co n tri b u t i es; -------------------------------------------------------------------------------------- 
d. bijzondere heffi ngen/i ncidentele omslagen; --------------------------------------------- 
e. vergoedingen voor bewezen diensten en ------------------------------------------------ 
f. ail e a ndere i n ka m sten. ----------------------------------------------------------------------- 
De geldmiddelen van de vereniging dienen ter verwezenlijking van het doel van de 
vereniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen 
van de vereniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -------------------------- 

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie. De hoogte van de 
contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld, op voorstel van 
het bestuur. Het bestuur kan daarbij de leden in verschillende, verklaarbare 
categorieën indelen en per categorie een verschillende contributie voorstellen. De 
voormelde categorieën worden vastgelegd in een door de algemene 
ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement. ----------------------------------- 

3. Het bestuur besluit over het aanvaarden van erfstellingen en legaten. Aanvaarding 
kan slechts plaatsvinden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ------------------- 

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, uitsluitend te zijner beoordeling, een 
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage 
te verlenen. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestu ur; samenstell i n9 en benoemi n9 ----------------------------------------------------------------- 
Art i k e I 1 O --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven natuurlijke personen, die 

uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen 
ook door één persoon worden vervuld. ------------------------------------------------------------ 

2. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de 
vereniging benoemd. De algemene ledenvergadering stelt voorts het aantal 
bestuursleden vast. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. De opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam wordt 
door het bestuur uitgenodigd om voor één zetel in het bestuur een bindende 
voordracht te doen. Indien de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de 
Universiteit van Amsterdam geen voordracht doet binnen een termijn van drie 
maanden na daartoe te zijn uitgenodigd danwel schriftelijk heeft aangegeven dat van 
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het recht van voordracht geen gebruik zal worden gemaakt, is de algemene 

ledenvergadering vrij in de benoeming. De algemene ledenvergadering kan aan een 

voordracht het bindend karakter ontnemen met een meerderheid van ten minste 

twee derde van de uitgebrachte stemmen. In geval van doorbreking van de 

voordracht stelt de algemene ledenvergadering de opleiding Nieuwgriekse taal en 

cultuur van de Universiteit van Amsterdam daarvan onverwijld schriftelijk in kennis 

onder opgave van redenen. De algemene ledenvergadering is dan vrij in de 

be n a e m i n g . ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder 

een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse 

algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het 

bestuur op te maken rooster. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden 

herbenoemd, tenzij naar het oordeel van de algemene ledenvergadering er 

bijzondere redenen zijn om van deze regel af te wijken. Een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is geen 

automatisme. Degene die in een tussentijdse vacature is benoemd neemt - tenzij 
anders wordt besloten - in het rooster de plaats in van zijn voorganger. ----------------- 

5. Een bestuurslid ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de 

vereniging geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding 

voor de door een bestuurslid ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten, 

alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. Alle betaalde vergoedingen 

worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. ------------------------- 
Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis --------------------------------------- 
Arti kei 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De algemene ledenvergadering kan onder opgave van redenen besluiten een 

bestuurslid te schorsen of te ontslaan, wegens: ------------------------------------------------ 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; --------------------------- 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; ------------------------------------------- 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van dat 

bestuurslid, op grond waarvan zijn handhaving als bestuurslid redelijkerwijs 
niet kan worden verla ngd. ------------------------------------------------------------------- 

De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid 
van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. ----------------------------------- 

2. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie 
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de ledenvergadering te verantwoorden en kan zich 
daarbij door een raadsman doen bijstaan. ------------------------------------------------------- 

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens 
ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. --- 

4. Een bestuurslid defungeert voorts: ----------------------------------------------------------------- 
a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; --------------------------------------------------- 
b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan 
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niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; ----------------------------- 

c. door zij n o nd ercu ratel estell i ng; -------------------------------------------------------------- 

d. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheelonder bewind wordt gesteld; ----------- 
e. d oor zij n overl ijde n . ---------------------------------------------------------------------------- 

5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt het 

bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een 
ledenvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de 
orde komt. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, berust het bestuur 
tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden. ------------------------------------------------------ 

Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige bestuurslid 

berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de algemene ledenvergadering - al 

dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. De algemene ledenvergadering is 

bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden verplicht zo spoedig mogelijk in het 
bestuur te voorzien. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Bestu u r; taak en bevoegd h eid ---------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen 

volgens de wet en deze statuten. ------------------------------------------------------------------- 
2. Onder de taken van het bestuur vallen onder meer, maar niet hiertoe beperkt, het 

besluiten tot het doen van (subsidie)aanvragen, fondsenwervende activiteiten en het 
nemen van besluiten met betrekking tot de Bijzondere Leerstoel aan de Universiteit 
van Amsterdam. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Het bestuur is bevoegd zorg te dragen voor de totstandkoming van een aantal 
overeenkomsten met betrekking tot de Bijzondere Leerstoel. Onder de 
overeenkomsten vallen onder meer, maar niet hiertoe beperkt, de overeenkomsten 
tussen de vereniging en de bijzonder hoogleraar in samenwerking met het 
curatorium, tussen de vereniging en alle mogelijke geldgevers en tussen de 
vereniging en de Universiteit van Amsterdam of andere universiteiten. Het bestuur is 
bevoegd zorg te dragen voor de financiële afwikkeling van de Bijzondere Leerstoel 
aan de Universiteit van Amsterdam. --------------------------------------------------------------- 

3. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel 
en het belang van de vereniging. ------------------------------------------------------------------- 

4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een ander verbindt. Op het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit lid kan 
tegen derden een beroep worden gedaan. ------------------------------------------------------- 

Bestu u r; vergadering en besl u itvormi ng -------------------------------------------------------------- 
Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls de 
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voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk acht(en). ---------------------------- 

2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder bestuurslid, 

door de secretaris of de voorzitter van het bestuur in opdracht van degene(n) die het 
houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. --------------------------------------- 

De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de 

vergaderi ng te be ha nde I en and erwerpen. -------------------------------------------------------- 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, gerekend vanaf de 

dag van verzending van de oproep. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 

oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur. --- 

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of 

afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen 
voor d ie vergadering wordt benoem d. ------------------------------------------------------------- 

5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander 
bes tu u rsl id doe n vertege nwoord igen. -------------------------------------------------------------- 

6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 

door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel 

vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de 

voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. -------- 

7. In de vergadering van het bestuur heeft ieder bestuurslid recht op het uitbrengen van 

één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 
alle besluiten van het bestuur genomen met gewone meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering 

bijeengeroepen. Ingeval de stemmen opnieuw staken, komt geen besluit tot stand. -- 

8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuursleden met 

inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van 

alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de 

voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin 
geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een 

bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

9. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander 

elektronisch communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuursleden die aan 
zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurslid kan 

telefonisch, per videoconference of door middel van een ander elektronisch 

communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat 

bestuurslid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden kan 
verstaan en door die andere bestuursleden wordt verstaan. -------------------------------- 

10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit 

schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden zich voor het desbetreffende voorstel 

uitspreken. De bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden 
bij het notulenregister bewaard. --------------------------------------------------------------------- 

11. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming, indien 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang 
van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, 
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wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering. -------------------------- 
12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede 

de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden 
dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. ------------------------------------------------ 

Sestu u r; vertegenwoord ig i ng ----------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet en deze statuten 

niet anders voortvloeit. -------------------------------------------------------------------------------- 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. -------------------------------------------------------------------------- 
3. Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging een of meerdere personen een 

doorlopende (beperkte) volmacht verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen. 
De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de 
grenzen van zijn volmacht. De (beperkte) volmacht wordt schriftelijk vastgelegd. ----- 

Onverenigbaarheden en nevenfuncties ---------------------------------------------------------------- 
Artikel 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties 

bestaa n. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Een bestuurslid meldt zijn nevenfuncties aan (de voorzitter van) het bestuur en aan 

de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan de criteria voor het al dan niet 
verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement. ------------------------------------ 

Ledenvergaderi ngen; bijeen roepen I edenvergaderi n g -------------------------------------------- 
Art i k e I 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De ledenvergadering bestaat uit de leden. ------------------------------------------------------- 
2. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur 

dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. ------------- 
3. Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende gedeelte van de stemgerechtigde 

leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering, te 
houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek 
binnen tien werkdagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
het bijeenroepen van de ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 4 bepaald. 
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding 
van de vergadering en het opstellen van de notulen. ------------------------------------------ 

4. Het bijeenroepen van de ledenvergadering geschiedt door een schriftelijke 
mededeling aan de vergaderingsgerechtigden via een elektronisch 
communicatiemiddel op een termijn van ten minste zeven werkdagen, gerekend 
vanaf de dag van verzending van de oproep. Bij de oproeping worden de te 
behandelen onderwerpen, plaats en tijdstip vermeld. ----------------------------------------- 

5. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen die ingevolge de statuten moeten 
worden behandeld of die het bestuur of ten minste één tiende deel van het totale 
aantal leden behandeld wenst te zien. ----------------------------------------------------------- 

Ledenvergaderingen; toegang tot en leiding van de ledenvergadering --------------------- 
Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFSCH RI FT _60015978/1817651_1 Akte vastlegging en statutenwijziging Nederlands Genootschap voor 10 
Nieuwgriekse Studies 



1. Toegang tot de ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede 

degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn 

uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit 
tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 

2. De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, 
door één van de andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden. Zijn geen 
bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ------------- 

Ledenvergaderi ngen; stem recht en beslu itvorm i ng ----------------------------------------------- 
Art i k e I 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Met uitzondering van geschorste leden, die geen stemrecht hebben, heeft ieder lid 

één stem in de ledenvergadering. ------------------------------------------------------------------ 
2. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde het stemrecht kan uitoefenen 

door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via 
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 
uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan een vergadering via elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten 
tijde van de vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op 
de dertigste dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht. De nadere uitwerking 
van de wijze van elektronisch stemmen zal worden opgenomen in het huishoudelijk 
reglement; hierbij kunnen ook nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik 
van het elektronisch cam mu n icatiem iddel. ------------------------------------------------------- 

3. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten 
hoogste twee andere leden als gevolmachtigde optreden. ----------------------------------- 

4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid 
is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de 
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen 
meer dan twee personen door niemand een gewone meerderheid is verkregen, 
wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, 
zo nod ig na een tussenstem m i ng. ------------------------------------------------------------------ 

5. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ---- 
6. Over onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld, kan niettemin wettig worden 

besloten in een ledenvergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, mits het besluit met voorkennis van het bestuur en met algemene stemmen 
wo rd t g e n a m e n . ----------------------------------------------------------------------------------------- 

7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenvergadering 
worden gehouden. Zijn ter ledenvergadering uitgesproken oordeelomtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt 
echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van 
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de 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. -------------- 
8. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de 

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen 

worden bij voorkeur in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld en ten blijke 
daarvan door de voorzitter en de secretaris of de door de voorzitter aangewezen 

persoon ondertekend. --------------------------------------------------------------------------------- 
9. Een besluit met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij 

niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 

dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk 
besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bij de notulen van de vereniging gevoegd. ---- 

Subgroepen (kringen), commissies, werkgroepen en reglementen -------------------------- 
Arti kei 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bestuur is bevoegd, al dan niet op verzoek van de algemene ledenvergadering, 

één of meerdere subgroepen (kringen), commissies of werkgroepen in te stellen of 
op te heffen. Tevens is het bestuur bevoegd tot besluiten met betrekking tot de 
activiteiten en de samenstelling van de subgroepen, commissies of werkgroepen 
van de vereniging. De samenstelling, activiteiten, taken en bevoegdheden van een 
subgroep, commissie of werkgroep kan nader bij reglement worden bepaald. -------- 
Leden van een subgroep (kring), commissie of werkgroep behoeven geen lid te zijn 
van de vereniging, maar hun toelating wordt door het bestuur goedgekeurd. ----------- 

2. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, 
wijziqen en opheffen, waarin onderwerpen ten aanzien van de leden, 
ledenvergadering en algemene ledenvergadering worden geregeld waarin door deze 
statuten niet of niet volledig wordt voorzien. ----------------------------------------------------- 

3. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, wijzigen en opheffen, waarin 
onderwerpen ten aanzien van het bestuur en subgroepen (kringen), commissies of 
werkgroepen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt 
voorzien. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Een (huishoudelijk) reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 
wet of m et deze statuten. ---------------------------------------------------------------------------- 

Boekjaar en jaarvergaderi ng ------------------------------------------------------------------------------- 
Art i k e I 2 O --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------------------ 
2. Jaarlijks wordt ten minste één ledenvergadering gehouden en wel binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene ledenvergadering. In deze ledenvergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden 
ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van één of meer 
van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na 
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verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte 

vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. -------------------------------------------------- 

3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken, bedoeld in het vorige lid, aan de 

algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een 

accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 

dan benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een kascommissie van ten 

minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, zulks ter 

bespreking van de balans, de staat van baten en lasten met toelichting van het 

bestuur over het afgelopen jaar. De kascommissie brengt de algemene 

ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. ------------------------------------------- 

4. Het bestuur is verplicht aan de accountant respectievelijk de kascommissie, ten 

behoeve van het onderzoek, alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst 

de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de 

veren ig i n g te geven. ------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Vergt het onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een 

deskundige doen bijstaan in het geval geen accountant is benoemd. --------------------- 

6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten 

m inste zeven jaar te bewaren. ----------------------------------------------------------------------- 
7. Goedkeuring van de staat van baten en lasten met de toelichting strekt niet tot 

verlening van decharge aan het bestuur. De verlening van decharge behoeft een 
afzonderlijk besluit van de algemene ledenvergadering. ------------------------------------- 

Belei ds plan, j aarpl an en beg roti n g ---------------------------------------------------------------------- 
Artikel 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een 

(meerjaren)beleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. ----------- 
2. Het (meerjaren)beleidsplan en het jaarplan zijn in overeenstemming met de 

statutaire doelstelling en geven onder meer inzicht in de door de vereniging te 
verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van subsidies en fondsen, het 
beheer van het vermogen en de besteding daarvan. ------------------------------------------ 

3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het 
(meerjaren)beleidsplan en het jaarplan opgenomen programma's en activiteiten. Het 
bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan en het jaarplan zo nodig bij. -------------------- 

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing --------------------------------------- 
Artikel 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een 
zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. ------------------------------------ 

2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf werkdagen voor de 
ledenvergadering, een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 
woordelijk is opgenomen, naar de leden toezenden via een elektronisch 
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communicatiemiddel en op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 

leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. ----------- 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering worden 

besloten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ------------------------ 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te 

d oe n veri ij d e n . ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien in de ledenvergadering 

alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. ---------------------------------- 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 

statutenwijziging, en voor zover niet in die akte opgenomen, een volledig 

doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen 

ten kantore van het door de Kamers van Koophandel gehouden register. --------------- 

7. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie, juridische 
s p I its i n g. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q ntbi nd i n 9 en ve reffen i n 9 ---------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3, en 5 van het voorgaande artikel is van 

overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot 
ontb i nd i n g va n de vere n i g i n g. ----------------------------------------------------------------------- 

2. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de algemene 
ledenvergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit aan te wijzen fiscaal 
erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan 
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut 
beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -------------------------------------------- 

3. De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, 
tenzij door de algemene ledenvergadering anders wordt bepaald. ------------------------ 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
I i q u i d a t ie". ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende 
bate n m eer aanwezig zij n. ---------------------------------------------------------------------------- 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door 
de vereffenaar( s) als zodan ig is aangewezen. -------------------------------------------------- 

Slotbepaling ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art i kel 24 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. --------------------------- 
Ove rg a n 9 s be pa I i n 9 boe kj aa r ------------------------------------------------------------------------------ 
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Artikel 25 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De voorperiode van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid gaat geruisloos over in 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het eerste boekjaar van de vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid eindigt op eenendertig december tweeduizend zestien. Dit 
artikel en de koptekst daarvan vervallen na afloop van het eerste boekjaar. --------------------- 
Slotverklaring --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat: --------------- 

een lijst met de namen van de leden van de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid aan deze akte wordt gehecht (Bijlage 2); en -------------------------- 
het bestuur bestaat uit de volgende personen/tot bestuurders worden per datum van 
de vastlegging van de statuten/statutenwijziging benoemd: --------------------------------- 
1. mevrouw Johanna Hadwig Marie Wennekendonk-Visser, geboren te 

Rotterdam op twintig decem ber negentienhonderd vijftig (secretaris); ------------ 
2. mevrouw Tatiani Markaki, geboren te Iraklion (Griekenland) op elf juli 

negentienhonderd achtenzestig (voorzitter); -------------------------------------------- 
3. de heer Arthur Sijbrand Maria Bot, geboren te Bodegraven op vijf januari 

negentienhonderd vierenzestig (vice-voorzitter); --------------------------------------- 
4. de heer Pieter Dirk Marinus Bander, geboren te Amsterdam op vier maart 

negentienhonderd negenenvijftig (penningmeester); ---------------------------------- 
5. mevrouw Despoina Moysiadou, geboren te Edessa (Griekenland) op drie 

decem ber negentienhonderd vierentachtig (bestuurslid). ---------------------------- 
Slot akte 
De verschenen persoon is m ij, notaris, bekend. -------------------------------------------------------- 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte 
tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de 
beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. ------------------------------------------------------- 
Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing 
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -------- 

(w.g. de verschenen persoon en de notaris) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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