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Derks Star Busmann
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De ondergetekende, mr. M.M. van der Bie, notaris te Amsterdam, verklaart dat hij zich er
naar beste kunnen van heeft overtuigd dat de statuten van Vereniging Vrienden van De
Nederlandse Opera, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel
te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40534176, na
wijziging bij aktq op 8 ;januarì 2Sl3 voor hem verledenrluiden zoals vesneld in het aan deze
verklaring gehechte stuk.
Ondertekend te Amsterdam op 18 februari 2013.
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STATUTEN
Naam.,

1.

2.
3.

De vereniging drdagl de naam: Vgfenlglng Vrlendon van Do Nederlandge Opeia.
Zij heeft haar zetol te Amsterdam.
De vereniging is aangegaan voor onhepaalde tijd.

-

Doel

Artikel2

l.

De vereniging stelt zichten doel de stichting, Stichting Het Muziektheater
Amsterdam, met zetel te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder

-

nummer 33263417 {:lStichting I{et Muziektheater Amsterdam"), in brede zin te
ondersteunen, en in het algemeen de ontwikkeling van de muziekdramatische kunst
in Nederland te bevorderen, de belangstelling van het publiek voor het muziektheater
te vergroten, publiek en muziektheater dichter

bij elkaar te brengen en te fungeren

-

als spreekbuis van het operapubliek.

2.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.

het werven van leden en donoteurs;

b.

het in verenigingsverband ontwikkelen van activiteiten die bijdragen tot de

-

bloei en continuïteit van Stichting Het Muziektheater Amsterdam;het verlenen van steun aan door anderen ondernomen activiteiten die
samenhansen met of kunnen dienen tot bevorderins van dit doel.

Leden en donoteurs

Atikel3
De vereniging kent:

t.

a.

individuele leden:

b.

gezinsleden;
ereleden;

d.

donateurs;

jonge leden.
2.

a.

Ereleden zijn leden, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de

vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op
voordracht van het besfuur door de algemene vergadering zijn
b.

-

benoemd.-

Individuele leden, ereleden en donateurs kunnen zíjn zowel natuurlijke- als rechtspersonen;jonge leden en gezinsleden kunnen slechts zijn natuurlijke personen.

c.

Jonge leden zijn leden tot en met negentwintig jaar, voor zover

zij geen

individueei iid rùn.

-

3. t{inderJorlgen. dle als lndividuocl Iið tob ds vereniglng
too t€ tredeo. beþoeven d¡ôrtoo ds echrlftellJle toeetem¡nlug vaü
hu¡ oudere of voogdea
4. Àle gezlneledeu lu¡¡on vorden lageechrovon do gezanenltJte lsdeu
. vBD oen aåmeavote¡¡d goeln. Àlle lederr vaa een dergolUt gezln
hebben de rochteo en vorpllcbtlngen van het l¡dlvlduels lldmast'waqeeu

bchap bobouits¡s

het eletnrocht.------

tot ees setrìeur.onend gealn, zlJnde ðeD gezlnslld, zlJu gerechtlgd es.B vóB hes áao te wlJzen' dlc alch blJ
de verenlglng a1o ludtvldueef fld Isn la¡¡neldea.-----Do poreoneo, behors¡do

5.

Slechts individuele leden en ereleden zijn leden in de zin der wet, Waar in deze
statuten het woord leden voorkomt, wordt daarmee gedoeld op zowel individuele-,

blijkt,o,r".
6. Àarnefålug tot het lid¡naatcchap geechledt blJ de secretarle,
'de Ëoelat1ng tot do verealgiog beellst het bestuuur.-----e--------

gezins- en ereleden, als op jonge leden, tenzij het tegendeel uit de context

7

.

Jonge leden die de leeftijd van dertig jaar bereiken, houden daarmee op jong lid te

zijn. Zij dienen zich met inachtneming van lid 6 van dit artikel aan te melden voor
individueel lidmaatschap met ingang van het volgend seizoen.

-

Artikel4
Lçdçn, dooatçurs en niet.led n hebbçn recht v4n tgegang tot de door de verenþing te
organiseren evenementen, al dan niet tegen betaling.
,

Àrtltel.5^
1. Loden vs¡ de verenlging dlsseo jaarlljfe hst dooç be algemene
verg.adering vastgestelde bedrag va¡¡ de contribuÈie te voldoen.---Dlj ntet-ttJdlge betallug heeft het bestuur het rechÈ bet 1iðmaatschaP oP te !€99su.
fndlvlduele ledeo. ale bedoold la ¡rtttel 3 tid { olja ale zoðanlg

geon

coutrlbutle verschuldlgd.-'---

Ereledo¡ ¡ljo vrtjgestsld vaa dc betallng v¡u costrlbutls.
2'; oo|rrtqürð vã¡- ito- vðrunlgrl-ug dluuuu .f{tr:¡tJIE hEE ôotrr qo Ð1goño!-gvergaderlng vaetgeotelde bedrag va¡ de ¡nlnimun do¡at,le tô voldoen,
Voor de tïoo catagorleün vaa donatsurs. BatuurllJte €!.rschtspetqoner¡,' tun¿s¡ verechlJlencle beclragon rordsu vaetgoeÈeId. ----------

ÀtFtkel 6.
-----r.---l. Eet llônaatecbap der vererlglug elndlgt door echrifteltJle opJoggiug door bet Ltd oau hot bsstuur. toge[ bet elode vau heE logen-

de verenlgiugejaar met loachtaemlng va¡¡ €€D opaeggingeternljÂ vaÉ
to¡ rnlnete óóo sraand.
2. Bovcudlea elndlgc bot lld¡nôatocbap door de dooö.van het 116 es
door opregghg of door outsstting door het beotuur, op do vlJze
ale voorgte¡¡ ls Soef ? vgu beÈ BurgerllJl hlotboot,

Gqldmfddefe4^

--i----'--

. ÀrÈllel 7.
De gelönlddeleo der voreulglng bsetaaq
a. co¡tríbutl,es ea rlo¿otle€J----.----

ult¡

b..erf6t,e1.lingea,l€g8te4easchegtlogoB'.-.-:
c. allo aadoro op retllge vlJae verlrogen mlddelso.

'DeetuuF*-Àrlttai B:

-----:.----

Hot Deotuur de¡ veroulgiug beetaoÈ ult te¡ mlu€ts vljf

on teu hoogste'dcrtlsn noorderJarlge leôe!.-------F
Het aaqtsl bestuurdors"wordt door ds algonene vergaderlng vaocgesÈeld.

fndlsu €r éón of meor vtca.turoo zlJn nsmo! ôe overbttJveude boetuursledea do opoogovolleu functle(e) r.aar tot 'ds eereÈvolgerde
.algemene vorgaderlng, -------ZlJn er' ¡¡eer da¡ drle vacaturos of daalc heE aantal beetuursledsn
'boneden
bot nrlnl¡¡rsn vau vlJf, dan rordt blsuen éá¡ maaod eori algeneno vergadorlug belegd om in dle vacatsro(e) to voor¿lon,
Ec¡ ttJde]iJt ¡iet voltallig beotuur vormt niett.emln een Þevoegó
bgo.tuurocollego.
------:-----Àr_tttel 9.
l. Ka¡dldaat6tê¡tt¡g voor'ledea van het beatuur geschloclÈ hetrii
door bet bestuur hetslj door.de leden va¡ de '¡erouiging
2, Íandldatea relto nlet door hot boetuur zijn voorgodragen dloûou
teu mloeto.drla dageri voor cauvar¡g voD do algenene vergadlerfag
6cbrtftolljl ÞiJ h€t eecrolsrioat to vorden opgegsven, 96coutraeigoeerd door tøn mJnste tlen asdere ledsn.
3. Iadiep voor oe¡¡ vacaturo slechte één kaadideat te geebold, nordt
'deze geacht, verlozer t€ aiJû.

Artikel l0

l.

Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden gekozen, met dien

-

htins Hei Muzi ekth eatcr Amsferdam.
zodanig
bestuur als
te benoemen. Aan de benoeming van een of meer van de overige

v erslandc dat

St

ic

leden van het bestuur kan de algemene vergadering bijzondere voorwaarde
verbinden.

De functies binnen het bestuur worden door het besfuur zelf in onderling overleg
vastgesteld en verdeeld met uitzondering van de voorzitter die steeds door de
algemene vergadering als zodanig wordt benoemd,
3.
Het bestuur kan uit zijn leden een dagelijks bestuur benoemen, bestaande uit in ieder
geval, de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester, welke
beide laatste functies in één person kunnen worden verenigd,
Artikel I I
1. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar: een
herbenoeming van een lid van het bestuur voor een periode van vier jaar is eenmalig
2.

mogelijk. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast zodanig dat telkenjare
- één -

of meer leden van het bestuur aftreden.

2. Ee! tusseutlJde benoemd beEtuurslid uoe¡nt oB het rooster van" a!-'
trodendeglaoteiuvouziJnvoorgc[g€r,tenulJhot'beetuü!BB.
,-=--dere bepaalt.--------:-----:-Àrtftol 12.
-i--------

l.

Ds algernene vergadertug lc¡ oea Þeetuureltd seboreeq of'ootslaau
lsilton rlJ daartoe CorutoB aanrellg oct¡E.-----:--------Voor €eD beslult daårtos Is ee¡¡ neerderheld vsretst vt! ten
nluete trse/dsrde der geldlg uitgebrachÈo 6Ë6nunen
2..De..bsctuurelodon aijn bovoogd te ollon tljd€ Eólf buu outelag te
ûemo!, alte dlt echrlftel$t gàecbledt not so¡ opãegglagsterrntJo
val t€:¡ arl¡eto drlo maa¡de4.------3. 8e¡ boetuurslld defu¡gcart daaronÈoveo door overlfJdea of oader
curBt_e le6 Èel¡iirg.

Artikel

13

l.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt, behalve aan het bestuur, slechts toe aan twee bestuurders
gezamenlijk.

2.

Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen

van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de besfuurders zich naar

-

het belang van de vereniging en haar leden. Het bestuur bepaalt onder meer het

beleid der vereniging, draagt de zorgvoor de handhaving van de statuten en de
uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

-

S. Fot bietuur le gereehblgd la te ¡itcllen otr op te beffsn¡---------:
- advleereode õommleslãe, vler lnetruclleo het vastgtelt;-------- ào,*frri", tsr ultvoorlng vau eo¡ velomgchreven geð'eelt'e vad
zlJu Èaat.

BeslutÈvormlng ln.hqt hé,ÉFuu'.
Àrtllî.dl 1¿t.
---:-----L iàutl¡ in dezo etatuteu eeû grotero mserderheld le voorgescbreven
rrordsn alle boslulteo geuornsu moÈ r'olstrelte r¡eerderheld vsD de
geldlg ul.tgebrachÈa' 6ten¡nen. --------!
2. úoor he!'reCbEcgeldlg n€tns¡ vaa oetr boslult dls¡t ten mlnste de
helft van het aental beetuurSledeo ter vergsdering aanveaig of
vorÈsg€ûroordtgd te zlJn'
3. Icder þo,qtgt¡tsrl
gsmôchtlgd ander bestuurslld uiÈbrongon. ------¡1. Eet beseuur tan oolr bulton de vergaderlng rechtsgeldlg beslulten.
over het voorD€tììOtr¿ mlts alle bssti¡urelede¡ zlch echrlftettjl
g€nomer¡.
wordt
stet ultsprdte¡ e¡ hot boeluit eeoeterflnlg
5. Vau .het verha¡dolde' 1¡ elto bestuurevergadoriog ' lforden aotul'oa,
gehoudon, ---------Jaarve\E lag --BÊkening. gn Jq rflqÈ!,oordl ng.
Àriltel 15.
1, Eet verenlglngejaar loopÈ vg¡ ééu sePte¡nber tot .e¡ rnet één e¡
dsrtlg augruefus
Z, Eêt beetuur ls verpticht vao de vernogeû6to€stgud *'an be vereniglug zodanige aaototenlageu te houden dat daarult te allen tlJde
baar rechtoo €a verpllchtiuge¡ tu¡¡eo vordo¡r getoud.
3. Bet beetUur brengt OP e€n algenene vergaderlng Þlnnea ses naonclsn
ua afloop van het verealglngsJaar, behoudens vorleaglug va¡ d€Ee
terniJn ìoor de clgemeae vergadoring, vtJn Jaarver.ciLg ult €n
doct. oudor overlegglag ven oe¡ balane €n €en stsct vaD bðteB sa
-''- Î¡rEteu; rotoutug'.s¡- veraûtroord*lg ovff t!þ iu brt ; afgolopenboelJaar gevoord bestuur. Na vorlooEr van de Èormijn Lau:'ieder llcl
de¡o- retentn! ea vera¡troordlng ln rechte va¡ heb beeti¡ur vorde------ì.--roui -----4. Do algemeuo vergoderlng bsnoemt jaarllJta, ult de ledea oga. commlesle
ten nl¡sto Cr€s Percoaen, ôIo geen doel moges ult¡nalen
jva¡ bsEvô!
bsacuur. Dc cqtrmlssie ouöer¡ockt d€ relenlug e¡¡ veraûtroordlug va¡ boÈ bscEuur eu brongt aa¡ de alg€meu€ vbrgaderlug

verelag vaû baar bevladluge¡ ulg.

5. Verelet het oador¡oel van do retenlngr eÃ voraltwoordlng: bl!aonde;
ra boctÞoudtundlgo ten¡ls, dstr' ta[ de' commlesle van . oaderzoek
ulch door oou dertuadlgc doeu btJeEaan. Het Þsatuur is, verpltcht
oau óe comnteele alle door baar geï€qote lnìlchtfngen te vorscbaffen, hoar do6g€seust ds lae stl de raarden tse v€reoteD e¡¡
larage van do boete¡ on boeobetdlon der verenlglng to govea.6. Db laet vao {e çqrmtsole ha¡ te allen tlJde cloor de algemeae vergadertng rordeo berroopeu, docb elcchte door de beuoemlng vdn €eu
a¡dero co¡r¡llseto.
---:-----?. Hst baatuur le verpllcht beecbelden bodoold la de ledån 2 oo 3
tleu Jacr laag ce Þereren.----::::l::::::::::

Àlgrqilena -.ye rgade r I aggn,

1f..
------:----------:l. Aa¡ de algercene vergedorlngen to¡neu lu do vereulgfng:alle Þevoegdbodea toer dle plet doqr de vot of, de 8tðcutou oB.n het D€stuur alJa opgedr&geD. -----r-F?----Z. .IaarIlJls ultorllJk . ier maanden ra af,loop van hst verenfglugeJaår., rordÈ o€a algsneaê vergaderlng - d€ Jaarvergaderlng - gehquöeu.---i------¿fa do Jaarvergaderiug ko¡¡e¡ onder nesr aa¡ do ords¡-----;--------a. het Jaarverelig en de releulng €a verèucwoordlng bedocld in
artllel 15 not, het, verelag vaD ds a.l6qar bedoelôe cor¡unieglei--b. dte beuoernlag va¡ de In artl*et 15 genoemde csn¡nlsele voor het
volge¡do verealgings j earl ---c. voor¡lenlag la ovootuelo vacat,uro6r------------------d. voorstelleu van bet Þescuur ot'de ledea, aangehoodfiO lil de
oprooplng voor de vergader¿Dgr------------j---------

Àr.Ê,lkel

3. Àudere algeneoe vergadorfngeu word€n gehouden to dikvtJls het
bestuur dtt, nensellJk oordeelt,------4. Voorts ie het bestuur op uchrÍftefljl verzoel vot Èon mluste eeu
zodaalg aantal rede¡ afe bovoegd Is tot het, ultbrengou ïan á6n/twiullgete gedeolte der 6temmer¡ verpllcht tot het bljeenroepen
vâÉ geD algemene vorgadorlng op cen terrntJn van nret langer dan
Vle¡ ffgJCSU
-_-----------¿-;-;__=__:;=j--___;_aa
.r¡dres aa¡ het verzoet bfn¡eu voert,isn dagen g€€! govolg worttt
gegoveu, ku¡aeu de verzoelere gelf tot dle blJeenroeping. overgaan
door oprooplng overeen*omstig artiker z0 of bij advertenrre i¡
ten ¡ninses €eD c€r plaatee w¿ar de vorenlgtng gevestigd le veel
gelezon dagblad.
-------:---_--:-----logg¡ng enJùternrecht.

Artllel 17..
1. loegang tot de algonene vergadering hebbon alle ledeu vau ds vereolglng en alle doaateurE. Goea toogaug bebben geochorete leden.
oD g€Eqborsto bestuur6lode!.--

2. Over toelatlng vaa andore da¡ do ta lld I bedoelds perconen ÞeeIIeL de algemene vergaderlns. ---------3-; I'cdcr l¡dtrvlduee¡- oD er€=lld vanôe scrsnlal.Eg,q_qt g¡jg--t ggoghgrsÈ

ls,

beef,c óón sce¡n.

Ud laa rljn atear door ee¡ ecbrlflolijt döartoe gemachtlgd
a¡dsr ftd uitbrengea. Een lid lou slet neer dan tvee stennsr
tract¡tene 6cbr¡f to¡l J Le . volnecht ultbreng€n c -- ----- -- -,-,-,------Ypor?ittqr¡cbag - Hotule4,
Àrtltel I 8.
------,--l- Dc algenone vergadorlagen wordeu geloid door do vqqrzltt.er von de
verenlglug of atJa plaatsverva¡gorr outÞrele¡ at€ voor¿1tt,er eo
zlju plaatcvnrv¡nge¡, da¡ trg€dt óá¡ der andero be6tuursledeu,
door bet .beetuur êB[ to vljren, ale voor¡ltter op. Wordt, oot og
dølo rlJzo glet Iq hot voorslttorecbâp voorzlel, de. voorclot d;
vorgaderlng dourl¡ zolvo.------------2. 9an hst verbaudoldo l¡ slte vergadertug rorden dtoor de eecrstarl.e
of ee! aader door .de voorcltter dE¡rtõe aa¡¡geveEa¡ per8ooD aotuloo gemaatt, dle door ðo voor¡Ltter eu de notullet vordos vãstgceteld eu o¡¡dcrÈetoad. zij die de vergaderlng blJeenroopen kuu¡eu
eoa uoearlool procoe-vorlaal va¡ boe verbaodelde doen o¡rnaten. ---Do inhoud van de lotuf€D of va¡ bet proceo-veröael le ter louaie va¡ do lodea bo'ecbltbsar.-------EgÁlt&ltr{grr¡lnLYan de arggnene vJgÃg¡dsllng.
---------Àrttke] 19.
1. Eed tor ðlgern€ue vergcderlrg ultgeeprokeu oordeel vEq de voo¡¡lttor dât door do vergadorrag oe¡t beelult le genonen, is besJiBÊond.
Hst¡elfáo gerdl vqor de lshoud vaE een go¡g¡no¡ beslurt voorrover
gocto¡¡d rerd ovor àe¡ ulet schrtfteltJÌ vastgelegd vooretel.-----2. t{ordt echtor o¡¡nrddelllJl na het ulteprot€u va¡¡ het ln h€t, egrgt€
rld bedoold oordeel de Juietbeict daa¡va¡ betvlsE, dlan vlndt ee¡
uleure stenrn{rg plaota, ïå¡¡Besr de ¡nesrderbeld der vergaderlng
of, lodll.s¡ do ooreproalollJko eterunlug nreE hoofderrJt of schrifteliJt geschledde¿ €€u etemgerecbtlgde aaorezlge dltt verlsag¡,
Dqor dess nleure etemrnlng vervalle¡ de rechlsgevolgen vao de oorsproakel lJ lo steûìi¡g. -------3. Voorzover de 6È6cuten of de vet nlec andere bepalen nordeq alle
beelulte¡ . va¡ do algenene vergaderlag geaome¡¡ ¡net vorstrette
¡1. Ee¡

meerderheid va¡ de ulEgebrachte eEemneu.-------

4, Elanco sterrvn€¡r vord€ú beechouwd ale nfet te aljn uftgobrachtr----Indlen blj eot¡ vorkiollug vBn P€rsOIsD nlena¡d de volsÈrshÈo
¡¡eerderheld hooft verlregsn, heeft oen twescle otemmlng. of ilgeval våB ogo biudeude voordr6cht, esn trseedø steruning tuÉGetr de
voorg€drsgen ka¡dldaton ¡ilaats
Heeft, aledsn rredorom nlemand ðs voIStrett,g neerdsrheld vertregen
dan vl¡de¡ horsierurÍngea plaaia tetdat hetzij óén goreooq dq vol6trelte ¡neerderheid heeft vsrlr€gsn, betzlj Cu68on twee Por6on€a
ls gestemd e¡ de ct€rrunsn 6taEeu.
Bij genolde heretorunlngen (wearonder ulet' is begrepen de tweede
6tømmlng) wordt telkens gestemct tu6eio[ de pereouen op wle btj de
voorafgs8udo etemming ie geetemdr ov€tlìtol ultgezolderd do Po_r6oou, op rie btj die vooratgaaode ete¡rúnlng het goringste ðBntsl
sterroen le ulegebracht. ------IB bij üle voorafgaande Étemmlng hot gerlagste aantal eto¡nmen oP
¡oeor d¡¡ ééu poreooa ultgebracht' dau vordt, door lotlng u1ügemaalt, op vle vaa dle poraonso blJ de aleure storwring gsen stem-

no€r lu¡¡st vorde¡ ultgobracht.-------fngeval blJ oeu otenning tucosu trss p€rconot ds Ête¡nnen 6ttt€n
SoeII6t bet Iot vle van DeIdeú¡ fd ùe[ötãõ.-'------------------;--:'
6. Indlou do eter¡ne¡ otaton ovor oou voorgt€l Dtot rakoodå verlle:Icg vol porggogo. da¡ le bec vo¡vorpoo¡ -----7. Alle scamnl¡gen goecbledeu moudollag, teazlJ dq voor¿ltt,er ee¡
ecbriftollJke sternmfag goweaet scht of óón der stemgerechtlgden
sults voor de cgerr$Iog vorlangt. Sehrllteltjke stornming geschledt
blJ ougetetoude geclotsn brlefJee. Beelultvorrnlng btJ acclanetle
le rnogellJt, towlf een stengerecht,lgde hoofdellJte stenmlng verlaugt.
0. .Eeu óónstonunlg Þeslult van alle ledeu, oot al rlJa deze nlst ln
eeû vergadsrlDg bljoeu. heeft, nits met voorkea¡Ie v8n hoE beStuur genonel. degelÉde krecht rale eeu bsslult van de algemeue
moa

vorgaôertaft. -------9. Zolaag 1¡ oou algoms¡€ vergadertng alle lodsu aanwezlg of vertsgearoordlgd ¡ljn, lu¡[6û geldlgo beslulte¡ wordon genorneu.'mits'
net algenione otemrre!, orrtrer¡t all€ san de orde komende oad€rnerpirD - dus nede se¡r vooretol tot ebatute¡rlJclglng of Eot ontbiudlog - ool al beeft geer oprooplng pleatsgehad ot le doae riot op
de voorgeecbrevoa wlJte geecbfed ol le ealg auder voorechrlft
omtreat het ogroegea ou boudeu von Vergaderlngon of een daarmee
vorba¡d houds¡ds fornalttelt nlet ts aobt gioDone¡¡.
Bt

Jceqfoq¡rlirg algemene vsf.gadeslng,.

àrltkgl 20.
---------l. De olgemele verÇaderlagen vorden bljoeugeroepen door hel boetuur.
De oproeplng gescblodÈ eehrifteftJt al dau niet vla h€t, bull€tll

vsu d€ voroulglng aa¡ de aörooseu vas de ledeo volgsDs hst, lodeuregletor. Do ternrlJn voor de oprooplug bedraagt tes mlnet,e zeveD

dagen.

2. Blj de oproopir¡g vorde¡ do te beha¡delon onderyerpon
o¡¡vermlnderô heE Þepaolde la arElLel 21.-------

vermeld,

Statutenwijziging

Artikel2l

L.

In deze staûüex karr geen verauderiug wo¡den g
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

2.

3.

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging slechts nemen met
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien niet ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit

tot

stafutenwijziging kan worden genomen onaftrankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het aantal leden, mits met een meerderheid van ten

-

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De nieuwe vergadering wordt
gehouden

-

uiterlijk op de dertigste dag na die van de oorspronkelijke vergadering. Bij

de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een

besluit kan worden genomen, onaflrankelijk van de ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
4.

-

-

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

Ontbinding

-

Artikel22

l.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde

in de leden | ,2 en 3 van het

voorgaande artikel

is

van

overeenkomstige toepass ing.
z.

Bij

J.

Het batig liquidatiesaldo van de vereniging wordt overgedragen aan Stichting

een buitengerechtelijke vereffening is het bestuur met de vereffening belast.

Het

-

Muziektheater Amsterdam.
4.

Gedure nde de vereffening blijven de bepalingen dezer statuten zoveel mogelijk van

kracht.

