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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
VERENIGING EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS 

Op vier december tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, 
notaris te Houten: 
mevrouw Deborah Koning, geboren te Utrecht op negenentwintig september negentienhonderd 
zesentachtig, kantooradres: 3991 EC Houten, Lobbendijk 4,  
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: European Association of 
Agricultural Economists, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres 6706 KN Wageningen, 
Hollandseweg 1 Bode 56, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 27265410, hierna ook te noemen: de “Vereniging”. 
De verschenen persoon gaf vooraf het navolgende te kennen: 
A.  De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zeventien 

december tweeduizend twaalf verleden voor mr. T.M. Berkhout, destijds notaris te Utrecht. 
B.  De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft bij besluit genomen in de vergadering van 

achtentwintig mei tweeduizend negentien besloten tot algehele wijziging van de statuten van de 
Vereniging. 

C.  In datzelfde besluit is de verschenen persoon aangewezen de Vereniging te vertegenwoordigen bij 
het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging. 

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van de Vereniging 
bij deze als volgt geheel te wijzigen: 
STATUTEN 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: European Association of Agricultural Economists. 
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 
DOEL 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel:

a. de bevordering van kennis en begrip van de agrarische economie, in het bijzonder in de
Europese context; en

b. het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen, ideeën en informatie tussen agrarische
economen.

2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten voor
de leden, waaronder begrepen het organiseren van een driejaarlijks congres met een algemeen
thema, en werkcolleges gewijd aan één of meer gerichte onderwerpen alsmede het uitgeven van
wetenschappelijke bladen.

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
LEDEN 
Artikel 3 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de zestienjarige leeftijd hebben

bereikt en rechtspersonen.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Indien

een lid hiermee instemt, wordt tevens zijn e-mailadres vermeld.
3. Ieder lid is verplicht aan de vereniging zijn (email)adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede

te delen; dit (email)adres blijft tegenover de vereniging gelden zolang het lid niet schriftelijk aan de
vereniging een ander (email)adres heeft opgegeven.
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn (email)adres en wijzigingen daarin zijn voor rekening
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en risico van het lid. 
TOELATING 
Artikel 4 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. 
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
BIJDRAGEN 
Artikel 5 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een driejaarlijkse bijdrage, die door het bestuur, na 

verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, zal worden vastgesteld. 
Leden kunnen door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, in 
categorieën worden ingedeeld, welke categorieën een verschillende bijdrage betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting 
tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid natuurlijk persoon en door ontbinding van het lid rechtspersoon; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het 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 het lid in strijd met de 
statuten, regelementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de 
algemene vergadering. Goedkeuring van de algemene vergadering is niet nodig bij opzegging door 
het bestuur namens de vereniging indien het lid langer dan drie maanden nadat tot betaling 
daarvan is aangemaand, in gebreke is gebleven de bijdrage als bedoeld in artikel 5 lid 1 of andere 
door hem aan de vereniging verschuldigde bedragen te voldoen. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk 
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. 
Een opzegging in strijd met het bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

4. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat 
hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtspersoon of tot fusie is 
medegedeeld. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen 
van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, na verkregen goedkeuring van de 
algemene vergadering. 

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 en van een besluit 
tot ontzetting uit het lidmaatschap 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 
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spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
driejaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

BESTUUR 
Artikel 7 
1. Het bestuur bestaat uit tien leden, te weten een president, een vicepresident, een secretaris-

generaal, een penningmeester alsmede zes overige bestuursleden, welke worden benoemd door de 
algemene vergadering. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. 

2. De algemene vergadering kan besluiten dat bestuursleden buiten de leden worden benoemd. 
3. De benoeming van een bestuurslid geschiedt behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel uit een 

bindende voordracht opgemaakt door het bestuur, na een oproep tot kandidaatstelling aan de 
leden van de vereniging. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 
meegedeeld. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen 
in een vergadering waarin ten miste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande 
lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene 
vergadering vrij in de keus. 

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald, vormen de 
overgebleven bestuursleden of het enig overgebleven bestuurslid een bevoegd college.  
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen om in de 
vacature(s) te voorzien. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP- (PERIODIEK) AFTREDEN- SCHORSEN 
Artikel 8 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde 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. 
Indien er tussen de vereniging en een bestuurslid een dienstbetrekking bestond, kan een 
veroordeling tot herstel van die dienstbetrekking niet door de rechter worden uitgesproken. 

2. De president, vicepresident, secretaris-generaal en de penningmeester worden benoemd voor een 
periode van drie jaar. De secretaris-generaal en de penningmeester zijn herkiesbaar en de 
vicepresident wordt bij het aftreden van de president automatisch door het bestuur voorgedragen 
voor de benoeming tot president voor de komende drie jaren. 

3. Gewone bestuursleden (dit zijn de zes bestuursleden, niet zijnde de president, vicepresident, 
secretaris-generaal en de penningmeester) worden voor een termijn van drie jaar benoemd. 
Gewone bestuursleden kunnen slechts éénmaal onmiddellijk worden herbenoemd voor een nieuwe 
periode van drie jaar. Een oud bestuurslid kan na verloop van twee aaneengesloten termijnen 
opnieuw worden benoemd nadat minstens drie jaar zijn verlopen (sinds het eind van de vorige 
termijn). Normaal treden drie van de zes gewone bestuursleden terug aan het eind van elk termijn, 
en worden de overige drie voorgedragen voor benoeming voor een nieuwe termijn. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het 

lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken; 
c. door overlijden. 

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
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Artikel 9 
1. De president zal optreden als voorzitter van het bestuur. 

In afwezigheid van de president is de vicepresident voorzitter van het bestuur. 
De secretaris-generaal zal optreden als secretaris van het bestuur. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door 
het bestuur worden vastgesteld en worden ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

3. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 
stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. 

4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van het 
bestuur of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één 
stemgerechtigde dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

5. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle 
bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze 
verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet. 
De door de voorzitter en secretaris van het bestuur gewaarmerkte notulen van het verhandelde 
vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke 
formaliteiten. 

6. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk - waaronder 
begrepen telegram-, e-mail, telefax- en telexbericht alsmede via ieder ander gangbaar 
communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar 
bericht - worden genomen, mits alle leden van het bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en 
geen van hun zich tegen deze wijze van besluiten verzet. 

7. Het bestuur kan bij huishoudelijk reglement nadere regels aangaande vergaderingen van en de 
besluitvorming door het bestuur vaststellen. 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 10 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is het bestuur bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. Het bestuur kan een reglement met betrekking tot de wijze van vergaderen en de wijze 
van besluitvorming binnen een commissie vaststellen. 

3. 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 borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 
schuld van een derde verbindt. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van 

investeringen een bedrag of waarde van vijftig duizend euro (EUR 50.000,--) te boven gaande; 
II. a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 

       registergoederen; 
b.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden; 
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c. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch

met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van
die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 

5. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij door de president, vicepresident of secretaris-generaal en de penningmeester gezamenlijk

handelend.
CONGRES COMMISSIES 
Artikel 11 
1. Het bestuur benoemt een congres organisatie commissie, welke bevoegd is te handelen namens het

bestuur met betrekking tot het plannen en organiseren van congressen in een tijdvak en op een
plaats welke zal worden bepaald door het bestuur. De voorzitter van de congres organisatie
commissie of zijn vervanger zal bevoegd zijn de bestuursvergaderingen bij te wonen.

2. Voorts is het bestuur bevoegd een programma commissie te benoemen, wiens plichten zullen
bestaan uit het verzorgen van programma's van congressen of andere vergaderingen indien het
bestuur dat wenst. De programma commissie zal met inachtneming van artikel 12 lid 7 van deze
statuten, worden benoemd voor een periode van drie jaren en leden van deze commissie zullen
herbenoembaar zijn. De voorzitter van de programma commissie of zijn vervanger zal bevoegd zijn
de bestuursvergaderingen bij te wonen.

PUBLICATIE COMMISSIE 
Artikel 12 
1. De vereniging heeft een publicatie commissie om alle tijdschriften te beheren waarbij de vereniging

is betrokken.
2. Om redactionele onafhankelijkheid en financiële duurzaamheid te garanderen, is deze  publicatie

commissie georganiseerd in een onafhankelijke stichting, te weten: Stichting European Agricultural
and Applied Economics Publications Foundation, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres
2761 DA Zevenhuizen, Zuideinde 8 b, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 41154716, hierna te noemen: "EAAEP".

3. Het bestuur van de vereniging doet een voordracht ten aanzien van één bestuurslid van EAAEP. De
persoon die wordt voorgedragen dient tevens bestuurslid te zijn van de vereniging en zal zo de
vereniging vertegenwoordigen in het bestuur van EAAEP.  Een besluit van het bestuur van EAAEP
tot benoeming van bestuursleden van EAAEP, vereist goedkeuring van de vereniging (zoals
eveneens opgenomen in de statuten van EAAEP).

4. Het bestuur van de vereniging organiseert ten minste één keer per jaar een gezamenlijke
vergadering met het bestuur van EAAEP, om alle zaken van gezamenlijk belang te bediscussiëren.

5. Het bestuur van de vereniging regelt alle details over zaken van gezamenlijk belang met de EAAEP,
inclusief financiële zaken, in een juridisch bindend contract tussen de EAAEP en de vereniging.

6. Het tijdschrift 'European Review of Agricultural Economics' (hierna te noemen: "ERAE") is het
officiële wetenschappelijke tijdschrift van de vereniging.

Prijzen en Ereleden 
Artikel 13 
1. Het programma voor prijzen en ereleden van de vereniging zijn twee verschillende programma's die

professionele excellentie in de agrarische economie onderscheiden. Ontvangers van prijzen en
erelidmaatschappen worden uitgekozen op basis van hun verdiensten in onderzoek en hun bijdrage
aan de vooruitgang in kennis op gebieden die gerelateerd zijn aan de economie van voedsel,
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landbouw en natuurlijke hulpbronnen. 
2. Ontvangers van prijzen en erelidmaatschappen worden gepresenteerd op het driejarige congres van

de vereniging.
3. Voorstellen kunnen worden gedaan door één of meerdere leden van de vereniging.
4. Ereleden worden voor het leven benoemd tot lid van de vereniging.
ADMINISTRATIE - BOEKJAAR - JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 14 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de

werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de vereniging kunnen worden gekend.

2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaraanvolgend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,

behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt daarbij de balans en
de staat van baten en lasten, met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Het
jaarverslag bevat tevens een geconsolideerde balans en een winst en verliesrekening waarin de
gegevens van de vereniging en EAAEP gecombineerd zijn.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij
deze verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee leden,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid
3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
zich - na overleg met het bestuur - door een deskundige doen bijstaan; de kosten van de deskundige
komen ten laste van de vereniging. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van
de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering van haar taak worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 3, zeven jaren lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 15 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet

of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene

vergadering - de jaarvergadering - bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 19. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Tevens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is

tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een
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algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf 
tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten 
minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. 

5. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding en het 
secretariaat der vergadering en het opstellen der notulen. 

TOEGANG EN STEMRECHT 
Artikel 16 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, de bestuursleden die 

geen lid van de vereniging zijn. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden 
met dien verstande dat geschorste leden toegang hebben tot de algemene vergadering waarin 
besluit tot hun schorsing wordt behandeld; geschorste leden zijn bevoegd in de vergadering over 
hun schorsing woord te voeren. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de 

vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een lid kan 

slechts voor vier andere leden als gemachtigde optreden. 
5. Het bestuur is bevoegd besluiten, welke in een algemene vergadering genomen kunnen worden en 

welke naar het oordeel van het bestuur zich daarvoor kunnen lenen dan wel gezien de 
werkzaamheden van de leden niet via een reguliere algemene vergadering op voor het bestuur 
acceptabele termijn genomen kunnen worden, bij referendum te laten nemen. 
Een besluit bij referendum is genomen indien ten minste zoveel leden zich voor het voorstel 
uitspreken als in een algemene vergadering, waarin alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd 
zijn, nodig zou zijn. 

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN 
Artikel 17 
1. Overeenkomstig artikel 9 lid 1 worden de algemene vergaderingen behoudens in het geval bedoeld 

in artikel 15 lid 4 geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. 
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het 
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon 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 doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal 
wordt ter kennis van de leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 18 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
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vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5. Verkrijgt bij verkiezing van personen, al dan niet uit een bindende voordracht, niemand bij de eerste 

stemming de volstrekte meerderheid, dan wordt een tweede stemming gehouden; verkrijgt ook dan 
niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij 
één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en 
de stemmen staken. 
Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede stemming - wordt telkens 
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel 
uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is 
uitgebracht. 
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming 
geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van 
personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 
worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen 
beiden is verkozen met dien verstande; dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende 
voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. 
7. Alle stemmingen geschieden bij handopsteking, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 

gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een 
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een éénstemmig besluit van alle 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. 

9. 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 - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - 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. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 19 
1. De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in artikel 15 lid 4 

bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden 
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 
achtentwintig dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 
artikel 20. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 20 
1. In de statuten van de vereniging kan, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 9, geen 

verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee maanden voor de vergadering een 
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afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan elk lid 
toezenden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 9, ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot 
het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING 
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 voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering anders beslist. 
3. De vereffenaar(s) draagt/dragen hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen 

van de vereniging is overgebleven over aan de leden. 
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere 
bestemming aan het overschot worden gegeven. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 22 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk zij te allen tijde kan 

wijzigen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met de statuten. 
Volmacht. 
Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehecht stuk. 
Slot akte. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, 
notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld. 
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Houten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen 
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het 
verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te 
stemmen. 
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, 
ondertekend om zestien uur en twintig minuten. * * 
(Volgt handtekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing 
the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so, the Dutch text 
will govern by law. 

DEED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF 
EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS 

On the fourth day of December two thousand nineteen there appeared before me, Rogier 
Casper Antonius van de Sandt, civil-law notary in Houten: 
Mrs. Deborah Koning, in this matter with residence at the offices of TACT Notaris B.V., 
Lobbendijk 4, 3991 EC Houten (The Netherlands), born at Utrecht (The Netherlands) on the 
twenty-ninth day of September nineteen hundred and eighty-six, 
acting in her capacity as holder of a power of attorney granted by the association 
("vereniging") incorporated and existing under Dutch law: European Association of 
Agricultural Economists, with statutory seat at 's-Gravenhage, the Netherlands, with 
registered address at 6706 KN Wageningen, the Netherlands, Hollandseweg 1 Bode 5, 
registered in the Dutch Trade Register with number 27265410, hereinafter referred to as: the 
"Association". 
The person appearing has declared that: 
A. The articles of association of the Association were last amended by deed on the 

seventeenth day of December two thousand twelve, executed by T.M. Berkhout, at that 
time civil law notary in Utrecht, the Netherlands. 

B. The general meeting of members of the Association has resolved in a meeting on the 
twenty-eight day of May two thousand nineteen to amend and to completely renew the 
articles of association of the Association. 

C. In the same resolution as referred to in B. above., the person appearing has been 
authorized to execute this deed of amendment of the articles of association. 

In order to execute said resolution to amend the articles of association, the person appearing 
has declared to amend and to completely renew the articles of association as follows: 
NAME AND SEAT 
Article 1 
The name of the association is: European Association of Agricultural Economists.  
Its registered office is in The Hague. 
OBJECT 
Article 2 
1. The object of the association shall be:

a. to promote the knowledge and understanding of agricultural economics, in
particular in the European context; and

b. to promote the exchange of experiences, ideas and information among
agricultural economists.

2. The association tries to achieve this object inter alia by organizing meetings for the
members, including the organization of a triennial congress with a general theme,
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and seminars devoted to one or more specific subjects and also by publishing 
scientific journals. 

3. The association does not have the goal to make profits. 
MEMBERS 
Article 3 
1. Members of the association may be natural persons who have reached the age of 

sixteen and legal persons. 
2. The board shall keep a register listing the names and addresses of all the members. 

With the consent of the member, his/her email address will also be listed.  
3. Every member shall be obliged to communicate his/her (email)address and any 

change therein to the association in writing; this (email)address shall remain valid 
for the association as long as the member has not given the association another 
(email)address in writing. All the consequences of not communicating his/her 
(email)address and changes therein shall be at the expense and risk of the member. 

ADMISSION 
Article 4 
1. The board shall decide about admission of members. 
2. If a person is not admitted as a member the general meeting may still decide on 

admission. 
CONTRIBUTIONS 
Article 5 
1. The members shall be obliged to pay a triennial contribution, w hich shall be 

determined by the board, after approval obtained from the general meeting. 
 After approval obtained from the general meeting, the members may be classified by 

the board into categories that pay different contributions. 
2. The board shall be entitled in special cases to grant whole or partial exemption from 

the obligation to pay contribution. 
END OF THE MEMBERSHIP 
Article 6 
1. The membership shall end: 
 a. owing to the death of the member natural person and owing to dissolution of 

the member legal person; 
 b. owing to resignation by the member; 
 c. owing to termination by the association. This may be done if the member has 

ceased to comply with the requirements of the membership imposed by the 
statutes, if he or she does not fulfil his/her obligations vis-à-vis the association 
and also if it cannot be reasonably required of the association to allow the 
membership to continue; 

 d. owing to expulsion. This may only be pronounced if the member acts contrary 
to the statutes, regulations or decisions of the association, or harms the 
association in an unreasonable manner. 

2. Termination on behalf of the association shall be effected by the board, after 
approval obtained from the general meeting. Approval from the general meeting is 
not required in case of termination by the board on behalf of the association when a 
member has remained in default to fulfil the contribution as mentioned in article 5 
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section 1 or any other amount due by the member to the association for more than 
three months after notice of default. 

3. Termination of the membership by the member or by the association may only occur in 
writing by the end of an association year and subject to four weeks’ notice. 
Nevertheless, the membership may be terminated forthwith if i t  cannot  be 
reasonably  required o f  the association or the member to continue the 
membership. Any termination contrary to the this section 3, shall cause the 
membership to end at the earliest time permitted following the date on which 
termination was requested. 

4. Furthermore a member may terminate his/her membership with immediate effect 
within one month after he or she has been informed of a resolution on conversion of 
the association into a different legal person or on merger.  

5. By terminating his/her membership a member shall not be entitled to exclude himself 
from a resolution by which the financial obligations of the members have been 
increased. 

6. Expulsion from the membership shall be effected by the board, after approval obtained 
from the general meeting. 

7. A resolution by the association to terminate the membership on the ground that it 
cannot be reasonably required of the association to allow the membership to continue 
and a resolution on expulsion from the membership may be appealed against by the 
relevant person to the general meeting within one month after receipt of the 
notification of the resolution. For the purpose the member shall be informed in writing 
of the resolution with a statement of the reasons as soon as possible. During the appeal 
period and pending the appeal the member shall be suspended. 

8. If the membership ends in the course of an association year, the triennial contribution 
for the whole period shall remain due. 

BOARD 
Article 7 
1. The board shall consist of ten members, namely a president, a vice-president, a 

secretary-general, a treasurer and also six other board members, who shall be 
appointed by the general meeting. The appointment shall be made from the group of 
members, subject to the provisions in section 2 of this article. 

2. The general meeting may resolve that board members shall be appointed from outside 
the group of members. 

3. Subject to the provisions in section 4 of this article the appointment of a board member 
shall be made on ground of a binding nomination prepared by the board, after a call for 
candidacy to the members of the association. The nomination by the board shall be 
announced in the convening notice for the meeting. 

4. The binding nature of any nomination may be superseded by a resolution of the general 
meeting passed by at least two thirds of the votes cast in a meeting in which at least two 
thirds of the members are represented. 

5. If no nomination has been prepared or if the general meeting resolves to supersede the 
binding nature of the prepared nominations in accordance with the preceding section 4, 
the general meeting shall be free in its choice. 

6. If the number of board members has dropped below the fixed number, the remaining 



2019.0409 

board members or the only remaining board member shall be a competent body. 
Nevertheless, the board shall be obliged to call a general meeting as soon as possible to 
fill the vacancy /vacancies. 

END OF MEMBERSHIP OF THE BOARD (PERIODICAL) RETIREMENT - SUSPENSION 
Article 8 
1. Every board member, even if he or she has been appointed for a definite period, may 

always be dismissed or suspended by the general meeting. A suspension that is not 
followed by a resolution on dismissal within three months shall end on expiry of that 
period. If there was a relationship of employment between the association and a board 
member, an order for restoration of that employment cannot be pronounced by the 
court. 

2. The president, vice-president, secretary-general and the treasurer shall be appointed for 
a term of three years. The secretary-general and the treasurer shall be eligible for 
reappointment and when the president retires the vice-president shall be 
automatically nominated by the board for appointment as president for the coming 
three years. 

3. Ordinary board members (these are the six other board members, not being the 
president, vice-president, secretary-general and treasurer) shall be appointed for a 
term of three years. Ordinary board members can be immediately reappointed for 
another term of three years only once. After two combined terms, a past ordinary 
board member can be reappointed if at least three years have elapsed since the end 
of the previous served term. Normally three of the six ordinary board members will 
retire at the end of each term, while the remaining three will be nominated by the 
board to serve for another term. 

4. The membership of the board shall furthermore end: 
 a. with regard to a board member appointed from the group of members: by 

termination of the membership of the association; 
 b. by resignation; 
 c. by death. 
BOARD POSITIONS - RESOLUTIONS OF THE BOARD 
Article 9 
1. The president shall act as chair of the board. 

 In the absence of the president the vice-president shall be chair of the board. The 
secretary-general shall act as secretary of the board. 

2. The proceedings at every meeting shall be recorded by the secretary in minutes, which 
shall be adopted by the board and signed by the chair and by the secretary. 

3. The opinion of the chair pronounced at the meeting of the board about the outcome 
of a vote shall be decisive. The same shall apply to the contents of a resolution 
passed, in so far as a vote was taken on a proposal not laid down in writing. 

4. If, however, immediately after the pronunciation of the opinion referred to in the 
preceding section 3, its correctness is contested, a new vote shall be taken if the 
majority of the board or, if the original vote had not been by poll or in writing, one 
person entitled to vote requests this. The legal consequences of the original vote shall 
be made null and void by this new vote. 

5. A simultaneous telephone or visual connection with sound realized among all the 
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board members, wherever in the world they may be, shall be deemed to constitute a 
meeting of the board during the existence of this connection, unless a board member 
opposes to this. 
The minutes of the proceedings attested by the chair and the secretary of the board 
shall be sufficient proof of the proceedings and of the observance of all the necessary 
formalities. 

6. Resolutions of the board may be passed not only at a meeting but also in writing - 
including by telegram, e-mail, fax and telex message and also conveyed via any other 
customary channel of communication and received in writing or in a form susceptible of 
written reproduction - provided that all the board members have been informed of the 
resolution to be passed and none of them opposes this method of passing resolutions. 

7. By means of bye-laws the board may lay down further rules concerning meetings of and 
the passing of resolutions by the board. 

BOARD TASKS - REPRESENTATION 
Article 10 
1. Subject to the restrictions according to the statutes, the board shall be entrusted with 

managing the association. 
2. Without prejudice to article 11 the board shall be entitled to have certain parts of its 

task performed under its responsibility by committees that are appointed by the board. 
The board may lay down regulations in connection with the method of meeting and the 
method of passing resolutions within a committee. 

3. With the approval of the general meeting, the board shall be entitled to conclude 
agreements to acquire, grant and encumber registrable property and to enter into 
agreements in which the association binds itself as guarantor or jointly and severally 
liable, gives guarantees for a third party or binds itself as security for a debt of a third 
party. Absence of this approval may be imposed on by and against third parties. 

4. The board shall also require approval from the general meeting for resolutions on: 
 I. without prejudice to the provisions under II, entering into legal acts and 

performing investments in excess of an amount or value of fifty thousand euros 
(EUR 50,000.--); 

 II. a.  hiring, letting and otherwise acquiring or granting the use or usufruct of 
 registrable property; 

  b. lending money and also borrowing money; 
  c. entering into settlement agreements; 
  d. acting at law, including the conduct of arbitral proceedings, but with the 

exception of taking conservatory measures and taking those legal measures 
that brook no delay; 

  e. concluding and amending contracts of employment. 
 The absence of this approval may not be imposed on by and against third parties. 

5. The association shall be represented by: 
 a. the board; 
 b. or by the president, vice-president or secretary-general and the treasurer acting 

jointly. 
CONGRES COMMITTEES 
Article 11 
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1. The board shall appoint a congress organising committee, which shall be entitled to act 
on behalf of the board in connection with the planning and organizing of congresses at 
times and places that shall be determined by the board. The chairperson of the 
congress organising committee or a substitute shall be entitled to attend the meetings 
of the board. 

2. Furthermore the board shall be entitled to appoint a programme committee in 
accordance with article 12 paragraph 7 of these articles of association, whose duties 
shall consist of taking care of programmes at congresses or other meetings if the board 
desires this. The programme committee shall be appointed for a term of three years 
and members of this committee shall be eligible for reappointment. The chair of the 
programme committee or a substitute shall be entitled to attend the meetings of the 
board. 

PUBLICATION COMMITTEE 
Article 12. 
1. The association shall have a publication committee to manage all journals in which the 

 association is involved;  
2. To guarantee editorial independence and financial sustainability, this publication 

committee is organized in an independent foundation: Stichting European Agricultural 
and Applied Economics Publications Foundation, with statutory seat at 's-Gravenhage, 
the Netherlands, with registered address at 2761 DA Zevenhuizen, the Netherlands, 
Zuideinde 8 b, registered in the Dutch Trade Register with number 41154716, 
hereinafter referred to as: "EAAEP"). 

3.  The board nominates one board member of EAAEP, who also has to be a member of the 
 board of the association, and will represent the association within the board of EAAEP. A 

resolution of the board of EAAEP to appoint new board members, requires the approval 
of the association (as is also included in the articles of association of EAAEP). 

4.  The board organizes at least once a year a meeting with the board of EAAEP to discuss 
 all issues of mutual concern.  
5. The board organises detailed procedures on all issues of mutual interest between the 

association and EAAEP, including financial issues, in a legally binding contract with the 
EAAEP. 

6.  'European Review of Agricultural Economics' (hereinafter referred to as: "ERAE") is the 
 official scientific journal of the association.  

AWARDS AND FELLOWS 
Article 13 
1. The Awards and Fellows program of the association are two different programs that 

recognize professional excellence in agricultural economics. Award and Fellow recipients 
are selected on the basis of their achievements in research and their contribution to the 
advancement of knowledge in areas related to food, agriculture and natural resource 
economics. 

2. Recipients of Awards and Fellows are presented at the triennial congress of the 
association. 

3. Nominations can be made by one or more members of the association. 
4. Fellows are appointed for life as members of the association. 
ADMINISTRATION - FINANCIAL YEAR - ANNUAL REPORT – ACCOUNTS AND REPORTING 
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Article 14 
1. The board shall be obliged to keep records of the capital position of the association and 

of everything concerning the work of the association, in accordance with the 
requirements that follow from this work, in such a manner and to keep the 
corresponding books, documents and other information carriers in such a manner, that 
the rights and obligations of the association may be known at all times. 

2. The association year shall run from the first of January up to and including the next 
thirty-first of December. 

3. At a general meeting within six months after the end of the financial year, bar extension 
of this period by the general meeting, the board shall present its annual report about 
the course of business in the association and about the policy conducted. On that 
occasion the board shall submit to the meeting the balance sheet and the statement of 
income and expenditure with explanatory notes for approval. The annual report shall 
include a consolidated balance sheet and profit loss account in which the data of the 
association  and EAAEP are combined. These documents shall be signed by the board 
members; if the signature of one or more of them is lacking, this shall be stated with the 
reasons. After expiry of the period every member may demand from the joint board 
members at law that they fulfil these obligations. 

4. Annually the general meeting shall appoint from the members a committee of not less 
than two members, who may not be board members. The committee shall examine the 
documents referred to in section 3 of this article and shall report its findings to the 
general meeting. 

5. If the examination by the committee requires special accounting knowledge, the 
committee may be assisted by an expert - after consultation with the board -; the costs 
of the expert shall be for account of the association. The board shall be obliged to give 
the committee all information desired by it, to show it the cash and the values if desired 
and to allow it to inspect the books and documents of the association. 

6. The committee may always be relieved of its task by the general meeting but only by the 
appointment of another committee. 

7. The board shall be obliged to keep the documents referred to in the sections 1 and 3 of 
this article for seven years. 

GENERAL MEETING 
Article 15 
1. The general meeting shall have all the powers in the association that have not been 

entrusted to the board by the law or the statutes. 
2. Annually, at the latest within six months after the end of the association year, a 

general meeting - the annual meeting - shall be called in accordance with article 19. At 
the annual meeting attention shall be given inter alia to: 

 a. the annual report referred to in article 14 with the report of the committee 
referred to there; 

 b. the appointment of the committee mentioned in article 14 for the next 
association year; 

 c. the filling of any vacancies; 
 d. proposals from the board or the members announced in the convening notice 

for the meeting. 
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3. General meetings shall also be held as often as the board deems this desirable. 
4. Furthermore on the written request of at least such a number of members as are 

entitled to cast one tenth of the votes, the board shall be obliged to call a general 
meeting within a period of not more than four weeks after submission of the request. 
lf the request is not honoured within fourteen days, the persons making the request 
may make that call themselves by making a call in accordance with article 19 or by an 
advertisement in at least one daily newspaper widely read in the place where the 
association is established. 

5. The persons making the request may then entrust others than board members with 
the chair and the secretarial duties of the meeting and the preparation of the 
minutes. 

ADMISSION AND RIGHT TO VOTE 
Article 16 
1. All the members of the association, the board members who are not members of the 

association shall be admitted to the general meeting. Suspended members and 
suspended board members shall not be admitted, provided that suspended members 
shall be admitted to the general meeting at which the resolution on their suspension 
will be discussed; suspended members shall be entitled to speak at the meeting about 
their suspension. 

2. The general meeting shall decide on the admission of persons other than those 
mentioned in section 1 of this article. 

3. Each member of the association who has not been suspended shall have one vote. The 
board member who is not a member of the association shall have a consultative voice. 

4. A member may have his/her vote cast by another member authorized for the purpose in 
writing. A member can represent no more than four (4) other members. 

5. The board is authorized to have resolutions - which can be adopted in a general meeting 
and which are suitable according to the board or which cannot be adopted via a regular 
general meeting in an, according to the board, acceptable term seen the activities of 
the members - adopted due to a referendum. 

 A resolution via a referendum is adopted when at least that many members approve 
the proposal as is required in a general meeting in which all members are present or 
represented. 

CHAIRMANSHIP - MINUTES 
Article 17 
1. In accordance with article 9 section 1 the general meetings shall be led by the chair of 

the board or a deputy, with the exception of the case referred to in article 15 section 4. 
If the chair and his/her deputy are absent, one of the other board members, to be 
designated by the board, shall act as chair. If the chair is not filled in this manner either, 
the meeting shall choose its own chair. 

2. The proceedings at every meeting shall be laid down in minutes by the secretary or 
another person designated for the purpose by the chair, which minutes shall be adopted 
and signed by the chair and the minutes secretary. The persons who call the meeting 
may have a notarial report of the proceedings drawn up. The contents of the minutes or 
of the notarial report shall be communicated to the members. 

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING 
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Article 18 
1. The chair’s opinion pronounced at the general meeting about the outcome of a vote 

shall be decisive. The same shall apply to the contents of a resolution passed, in so far as 
a vote was taken on a proposal not laid down in writing.\ 

2. If, however, immediately after the pronunciation of the opinion referred to in section 1 
of this article its correctness is contested, a new vote shall be taken if the majority of the 
general meeting or, if the original vote was not taken by poll or in writing, one person 
entitled to vote so desires. This new vote shall make the legal consequences of the 
original vote null and void. 

3. In so far as the statutes of association or the law do not provide differently, all 
resolutions of the general meeting shall be passed by an absolute majority of the valid 
votes cast. 

4. Blank votes and invalid votes shall be considered votes not cast. 
5. If in an election of persons, from a binding nomination or otherwise, nobody receives 

the absolute majority in the first vote, a second vote shall be taken; if then again nobody 
receives the absolute majority, one or more re-votes shall be taken, until either one 
person has obtained the absolute majority or a vote has been taken between two 
persons and the votes are tied. In the said re-votes-  not including the second vote - a 
vote shall always be taken among the persons for whom votes were cast in the 
preceding vote but with the exception of the person for whom the smallest number of 
votes was cast in the preceding vote. If in the preceding vote the smallest number of 
votes was cast for more than one person, it shall be decided by the drawing of lots for 
which of those persons no votes may be cast in the new vote anymore, provided that in 
the event of election of persons from a binding nomination no votes may be cast in the 
new vote anymore for that person who is lower on the nomination. If in a vote between 
two persons the votes are tied, it shall be decided by the drawing of lots which of the 
two shall be elected, provided that in the event of an election of persons from a binding 
nomination the person who is highest on the nomination shall be elected in that case. 

6. If the votes are tied on a proposal about affairs, no resolution shall be passed. 
7. All the votes shall be taken by show of hands unless the chair considers a written vote 

desirable or one of the persons entitled to vote expresses this desire prior to the vote. 
Written voting shall be done by means of unsigned, closed ballot papers. Resolutions by 
acclamation shall be possible unless a person entitled to vote desires a poll. 

8. An unanimous resolution of all the members, even if they are not gathered at a meeting, 
shall have the same force as a resolution of the general meeting, provided it has been 
passed with the prior knowledge of the board. 

9. As long as all the members are present or represented at a general meeting, valid 
resolutions may be passed, provided it is done unanimously, about all subjects raised - 
so also a proposal on amendment of the statutes or on dissolution - even if no call has 
been made or if it has not been made in the prescribed manner or if any other 
prescription about calling and holding meetings or a corresponding formality has not 
been observed. 

CALLING A GENERAL MEETING 
Article 19 
1. Except for the case referred to in article 15 section 4 the general meetings shall be called 
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by the board. The call shall be made in writing to the addresses of the members 
according to the register of members referred to in article 3. The convening period shall 
be at least twenty-eight days, not counting the day of the call and that of the meeting. 

2. The convening notice shall state the subjects to be discussed, without prejudice to 
article 20. 

AMENDMENT OF THE STATUTES 
Article 20 
1. Without prejudice to article 18 section 9 no amendment may be made to the statutes 

otherwise than by a resolution of a general meeting that has been called with the 
statement that amendments of the statutes will be proposed at it. 

2. The persons who have made the call to the general meeting for discussion of a proposal 
on amendment of the statutes must send every member a copy of that proposal, in 
which the proposed amendment has been included verbatim, at least two months 
before the meeting. 

3. Without prejudice to article 18 section 9 a resolution on amendment of the statutes 
shall require at least two thirds of the votes cast. 

4. An amendment of the statutes shall only take effect after a notarial deed has been 
drawn up in this respect. Every board member shall be empowered to have the deed 
executed. 

DISSOLUTION 
Article 21 
1. The association may be dissolved by a resolution of the general meeting. Sections 1, 2 

and 3 of the preceding article shall apply accordingly. 
2. The liquidation shall be effected by the board unless the general meeting resolves 

differently. 
3. The liquidator(s) shall transfer to the members any balance of the capital of the 

association left after payment of the creditors. Each of them shall receive the same 
share. However, in the resolution on dissolution the balance may also be given another 
purpose. 

BYE·LAWS 
Article 22 
1. The general meeting may lay down bye-laws, which it may alter at any time. 
2. The bye-laws may not be contrary to the law, even where it does not contain 

imperative law, or to the statutes. 
Power of attorney 
The power of attorney granted to the person appearing is evidenced by the document 
attached hereto. 
Final clause. 
The person appearing is known to me, civil-law notary, and the identity of the person 
appearing was ascertained by me, civil-law notary, on the basis of the document intended for 
that purpose. 
In witness whereof the original of this deed was executed in Houten on the date stated at the 
beginning of this deed. 
The contents of the deed were communicated and explained to the person appearing. The 
person appearing stated that he did not require this deed to be read out in full, had read and 
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understood its contents in good time before this deed was executed and agreed to them. 
Immediately after this a limited reading was given and the deed signed by the person 
appearing and me, the civil-law notary, at sixteen hours and twenty minutes. 


