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STATUTENWIJZIGING

(CoöperatieWorldTradeCenterNoord-NederlandU.A.)

Heden, achtentwintig december tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. KanterArjenBreuker, notaris te Leeuwarden:-

de heerJanSebastianusZeinstra, geboren te Leeuwardenop achttien mei negentienhonderd vijfenveertig, wonendete 1231 LM Loosdrecht,'t BreukeleveenseMeentje S, houder-

van een NederlandseMentiteitskaartmet nummerIL81CDK87,geldig totzesentwintigapriltweeduizend zestien;te dezen handelend in zijn hoedanigheid van enig directeur van de statutair te Leeuwarden-

gevestigde besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid:"Zet B.V.", kantoorhoudendete 8911 BB Leeuwarden,Wiltemskade28A, ingeschrevenin het handelsregisteronder nummer 01068329, en deze vennootschap als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende;welke vennootschap te dezen handelt in haar hoedanigheid van enig bestuurder van d<
statutair te Leeuwarden gevestigde coöperatie:Coöperatie World Trade Center Noord-Nederiand U-A-, kantoorhoudende te 8914 ATLeeuwarden, Heliconweg 52, ingeschreven in het handelsregister onüer nummer 01104235,

hierna aan te duiden als: "de coöperatie', en als zodanig gemachtigd tot effectuering vannaIe melden faestuitvormlng.De verschenen persoon, handelend als gemeld, verktearde als volgt-

1.INLEIDINGa.

De ledenraad van de coöperatie, zijnde algemene vergadering in de zin van de wet,-

heeft op de na te melde wijzebeslotentot algehelewijzigingvan de statuten van decoöperatie, zulks met machtiging van haar gemelde bestuurder om deze statutenwijziging te effectueren en bij notariëleakte te doenvastleggen.b.

Gemelde besluitvorming is door de ledenraad genomen met inachtneming van hef-
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bepaalde in haar statuten.-

VanmeergemeldebesluitvormingblijktuKhet als BIJLAGE1 aandezeaktete hechten
stuk,-

c.

De verschenen persoon, handelend als gemefd, verklaarde ter uitvoering van voormelde besluitvorming bij deze akte over te willen gaan tot vastlegging van de algehele wijziging van de statuten van de coöperatie.-

II. STATUTENWUZIGING-

Ter uitvoeringvangemeldbesluittot statutenwijzigins,verklaardede verschenen persoon,handelend als gemeld, hierbij de statuten van de coöperatie integraal te wijzigen en vast te
stellen als volgt:-

STATUTENNaam, zetel en duurArtikel 1.1.

De coöperatie draagt de naam:-

Coöperatie World Trade Center Noord-NederIand U.A.In het maatschappelijk verkeer kan de coöperatie zich tevens bedienen van de namen:"Worid Trade Center Leeuwarden"en/of 'WTC Noord Nederland"en/of "WT(
Leeuwarden".-

Decoöperatieheeft haarwerkgebiedin Noord-Nedertand.2.

Decoöperatieis gevesügdte Leeuwarden.-

Doel, Orgaanstructuur-

Artikel 2.1.

De coöperatie stelt zich ten doel het voorzien in stoffelijke behoeften van haar ledenkrachtensovereenkomsten met hen gesloten in het bedrijfdatzij te dien eindete hunnen behoefte uitoefent of doet uitoefenen.-

Voormeld bedrijfbetreft het bevorderen van handelsrelatiestussen bedrijven in NoordNederland en de internationale handelsrelaties van bedrijven in Noofd-Nederiand en-

bedrijven In het buitenland, alsmede de handel en bedrijvigheid in Noord-Nederland en
de internationale handelen bedrijvigheidvanuit Noord-Nederland,alsmede de daarmee verband houdende of daartoe bevorcfertijke kennisoverdracht, éénen ander terontwikkeling en versterking van de economie in Noord-Nederiand, alsmede al hetgeen
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.-

De coöperatie kan de in de eerste volzin bedoelde overeenkomsten ook aangaan met-
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anderen dan leden, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met leden
slechts van ondergeschikte betekenis zijn.-

2.

Bij haar activiteiten neemt de coöperatie in acht de doelstelling van de World TracfeCenterAssociation, gevestigd 60 East42nd Streel. Suite 1901. NewYork .l 0165 U
NewYork, VerenigdeStaten.-

3.

De coöperatieheeft geenwinstoogmerk.-

4.

Organen van de coöperatie zijn:-

a. de Managlng Directer, zijnde het statutairbestuur in de zin der wet;b. de Members Board, zijnde de op de wijze als deze statuten bepalen, uit door en üit-

de teden als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a gekozen afgevaardigdenbestaande.
algemenevergadering in de zin derwet; atsmedec. de Stakeholdere Board, zijnde het orgaan dat de taken en bevoegdheden heeft alsvolgens deze statuten.LidmaatschapArtikel 3.1. De coöperatie kent;-

a. gewone leden of members zijnde leden in de zin der wet, waaraan stemrecht er
vergaderrecht toekomt, op de wijze a(s deze statuten bepalen, en-

b. gastteden of associated members zijnde leden die géénlid zijn in de zin der wet,waaraangeen stemrechten vergaderrecht toekomt, dochwelke laatsten op de doDr
de ManagingDirector met goedkeuringvan de Members Board te bepalen wijzeaan de activiteiten van de coöperatie kunnen deelnemen en verplichtingen jegens-

de coöperatiehebben.2. Op het lidmaatschapzowel hiervoor in lid 1 sub a. bedoeld, als hiervoor in lid 1 sub b.bedoeld zijn, onverminderd het aldaarnader bepaalde, de bepalingenals volgens deze
staüjten ten aanzien van lidmaatschap ;n het algemeen van toepassing.Leden behorende tot de hierdoor in lid 1 sub b. bedoelde categorie zijn door hun aar

vaarding van het lidmaatschap gehoudenaan de in de vorige volzin bedoelde bepalin8en-

3, Krachtens een door de Managing Directer met goedkeuring van de Members Board-

genomen besluit kunnen de hiervoor in lid 1 sub a. bedoelde leden én de hiervoor In lid
1 sub b. bedoelde leden worden onderverdeeld in nadere categorieën, welke categorle-

en op gelijke wijzeweerkunnen wordenonderverdeeld in subcategoneën,een en ander
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als te onderscheiden met de aanduiding als bij voormeld besluit vast te stellen.-

4.

Ledenvan de coöperatiekunnen nietzijn natuurlijke personen en rechtspersonen die:a. in staatvan faillissementverkeren of aan wiesurséancevan betaling is verleend, en
b. in het bijzonder voor vrat betreft natuurlijke personen; handelingsonbekwaam zijn of
op wie de wettelijkeschuldsaneringsregeiingnietvan toepassingis.-

KarakterlidmaatschapArtikel 4..

1.

Het lidmaatschapis persoonlijk en niet overdraagbaar,doch kan voorwat betreft ledenrechtspersonen wel overgaandoorfusie en splitsing, mits aan de navolgende vereisten
wordt votdaan.-

2.

Voor de overgang van het lidmaatschap door fusie of splitsing is vereist de goedkeuring van de Managlng Dlrector.-

3.

De (n lid 2 bedoelde goedkeuring wordt schriftelijk verzocht onder opgave van de gegevens die de ManagingDirecterzal veriangen, waaronderin etk geval de persoonsgegevens van degsneaanwiede overdrachtzou dienente geschieden.De ManagingDirectorbestistop een verzoekvan goedkeuringbinnen drie maanden na
ontvangstvan het verzoek, bij gebrekewaarvande goedkeuringgeldtals verleend,-

Toelating van de ledenArtikel 5.-

1.

De Managing Directer beslist, onverminderd het hierna bepaalde, over de toelating van
leden tot de coöperatie,enwel binnen drie (3) maandenna ontvangst van hetverzoek.
De Managing Directer kan zijn beslissing éénmaal voor ten hoogste drie (3) maandenverdagen. De ManagingDirector bepaaltbij zijn beslissing tot toelating het tijdstip vande aanvang van het lidmaatschap. In geval van toelating wordt tevens medegedeeld in
welke iedencategorieen onderwelk nummer de betrokken persoon als lid in het ledenregister is ingeschreven.De ManagingDirecter kan aan detoelating naderevoorschriften verbinden.-

De Managing Director stelt ten aanzien van de toelating van leden en de daartoe tehanteren categorieënbeleidvast, welk beleidde goedkeuringvan de Members Boardbehoeft. Toelating van leden als in artikel 3 Ifd 1 sub a. bedoeld behoeftde voorafgaande goedkeuring van de Members Board, zulks met dien verstande dat deze goedkeuring in algemene zin voorafkanwordenverfeend.2.

Indiende ManagingDirecter besluittot niet-toelating met betrekkingtot een in artikel 3
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lid 1 sub a. bedoeld lidmaatschap, kan de Members Board alsnog tot toelating besiuiten.-

Einde lidmaatschap - Algemeen-

Artikel 6.Het lidmaatschapeindigt:-

a. doorhet overlijdenvanhet tid-natuurtijk persoon in welk geval het lidmaatschapeindigt
op de dag van het overfijden van het lid-natuuriijk persoon;-

b.

wanneereen lid-rechtspersoon ophoudtte bestaan,tenzij dit ophoudente bestaan het
gevolg te van een juridische fusie ofjuridische splitsing, en de Managing Directer er zijn

goedkeuringaan heeftverleend dat het lidmaatschapovergaatop de verkrijgenderechtspersoon;-

c.

dooropzeggingdoorhet lid overeenkomstig het bepaaldein artikel 7;-

d.

dooropzegging namens de coöperatieovereenkomstig het bepaalde in artikel 8, welke
opzegging onder meer kan plaatsvinden indien en zodra zich ten aanzien van hel be-

treffendelid eeninartikel 3 lid4 bedoeldeomstandigheidvoordoet, als gevolgwaarvan
een persoon geen lid van de coöperatie kan zijn;e.

door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.-

Einde lidmaatschap door opzegging door het lid-

Artikel 7-

l.

Eenlid kanzijnlidmaatschapdoorschriftelijkeopzeggingbeëindigenmet inachtneming
van een opzeggingstermijn van éénjaar en wel tegen het einde van het boekjaar vo(
gende op dat waarinwordtopgezegd,onverminderd het bepaalde in [id 4.-

2.

Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging van deManaging Director.-

3.

Een opzegging door het lid in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artiket

doel hel lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen Is opgezegd, tenzijredelijkerwijsvan het lid niet gevergd kan worden hetlidmaatschap te laten voortduren.-

4. Eenlid kan voorts zijnlidmaatschapmet onmiddellijkeingangopzeggen binnendertigdagen nadat hem een besluit-

a. waarbij zijn rechten zijn beperkt ofzijn verplichtingen zijn verzwaard is bekend g<
worden of medegedeeld, tenzij sprake is van een wijziging van geldelijke rechten of
verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met indexering, of van een wijziging van de-
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in deze statuten nauwkeurigomschreven rechten en verplichtingen;b. tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie oftotjuridische splitsing Is medegedeeld.Eindelidmaatschapdoor opzeggingnamens de coöperatieArtikel 8-

1. Opzeggingvan het lidmaatschapnamensdecoöperatiekan plaatshebbenwanneera. een lid zijnverplichtingenjegensde coöperatienietnakomt;b. door het verlies door het lid van het vrije beheer over zijn vermogen of wanneer op-

hem dewettelijke schuldsaneringsregetingvan toepassingwordtverklaarct;c. redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;-

d. een lid blijk heeftgegeven hetlidmaatschapniettewillenlatenvoortduren enals
dan niet zelf opzegt.-

2. Eenopzeggingnamensdecoöperatiegeschiedtdoorde ManaglngDlrectorbijeenafzonderlijk geschrift, waarin de reden van opzegging wordt vermeld, gericht aan hetbetrokken lid--

3.

Opzegging namens de coöperatie kan slechts geschieden tegen het einde van het-

boekjaarmet eenopzeggingstermijnvanten minstedrie(3) maanden, met dienverstande evenwel dat hetlidmaatschapmet onmiddellijke Ingangkanworden opgezegdin het geval zoals omschreven fn lid 1 onderdeel b van dit artikel. De Managing Directer
zal van de opzegging in het tedenregister aantekening doen.4.

indien de coöperatie de opzeggingstermijn van dn'e (3) maanden als bepaald in het-

vorigelid niet in achtheeftgenomen, eindigthet lidmaatschapeerstop hetvroegsttoeflelaten tijdstip volgende op de datum waartegen het is opgezegd.5.

Het lid aan wie het lidmaatschapdoor decoöperatieis opgezegdop een grond alsvermeld (n lid 1 van dit artikel onderdelen a., c. of d-, staat daartegen gedurende dertig

dagenna ontvangst van de desbetreffendekennisgevingberoepopen bij de Members
Board. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld en bevatdegronden waarop het berustEinde lidmaatschap door ontzetting.
Artikel 9.

1.

Ontzetting uit het lidmaatschap is mogelijk wanneer een jid:.

~ -

a. in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten van <ie coöperatie, ofb. de coöperatie op onredelijke wijze benadeett-

/^h.
fÏMI
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iiill
2.

Ontzetting geschiedt door

de

Managing Directori

dat hef lid ten

spoedigste

van het-

besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennissfelt.3.

Het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, staat daartegen gedurende dertig dagen na-

ontvangst van de desbetreffende kennisgeving beroep open bij de Members Board.Het beroepwordt schriftelijk ingesteld en bevatde grondenwaarophet berust. Gedurende de beroepstermijn en hangendehet beroepis het lid geschoretLedenregistratle-

Artikel 10.1. De ManagingOirector houdt een al dan niet geheel ofgedeeltelijk geautomatiseerdregister bi}, ledenregistergenaamd, waarinonderverdeeld naarledencategorieëndenamen en adressenvan de leden zijn opgenomenzoals deze doorde leden wordenopgegeven.-

2.

Doorde Managlng Directorwordt in het ledenregister aantekeninggehoudenvan g<
gevens betreffende hetlidmaatschapzoals tijdstip van aanvang en beëindiging,wijzevan beëindiging,onverminderd hetgeen overigens in deze statuten Is bepaald inzakehet verrichten van inschrijvingen in het ledenregister.-

Rechten en verplichtingen leden-

Artikel 11,1. Naastde verpilchtingen die voortvloeien uit ds statuten en reglementen kan bij besluitvan de Members Board aande leden de verplichtingworden opgelegd om een bijdrage
te betalen aan de tastenvan de coöperatie(contributie). Een dergelijk besluit wordtdoor
de Members Board genomenop basis van de in artikel 13 lid 2 sub b. bedoeldebegroting, en wel met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.BFj het hiervoor bedoelde besluit kunnen aan verschillende ledencategorieënverschillende verplichtingenwordenopgelegd.2. De coöperatieis bevoegd rechten te bedingenvoor haarleden.Bestuur-

Artikel 12.1. Decoöperatiewordt bestuurd doorde ManagingDirector, De ManagingDirector is derhalve het uit éénbestuurslid bestaandebestuur van de coöperatie.De Managing Director wordt benoemd door de Members Board, met inachtneming van
het door de Members Board met goedkeuring van de Stakeholders Board vastgestelde

functieprofiei, en wel voor de termijn en onder de voorwaardenals door de Members-
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Board te bepalen. Omtrent de benoeming van de Managing Director dient de Stakeholders Boardschriftelijk adviesuit te brengen,Tot ManagingDirector kan nietworden benoemd:a.

een lid van de Members Board;-

b. een Kd van de Stakehotders Board;c.

de echtgenoot,

geregistreerd partneri levensgezel,

dan wel bloedverwanten tot en-

metde tweede graadvande sub a. en b, bedoelde personen,2. a. De Members Boardkante allen tijde onderschriftelijke opgavevan redenen de
Managing Directer schorsen of ontslaan. De betrokkene wordt in de gelegenheidgesteld zich in de Members Board te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.-

b. Indieneen schorsing nieteerderis opgeheven, moet binnen drie maandenover het
ontslag worden beslist, bij gebreke waarvan de schorsing eindigt door het verloopvan die termijn.-

c. Een besluit van de Membere Board tot schorsingofontslagvan de Managlng Director wordt genomen met een volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.-

d. Bij schorsing, belet of ontstentenis van de Managing Director zal de coöperatie opde voet van het bepaaldeIn dezestatuten tijdelijk worden bestuurd door (te persoon, welke de MembersBoarddaartoe benoemt, welkepersoon voor de periode-

vanzijn benoemingdetaken en bevoegdhedenvan de ManaglngDirecterheeft,zulks onverminderd het in deze statuten ten aanzien van de benoeming de Managing Directer is bepaald.Bestuursbevoegdhe»dArtikel 13..

Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Managlng Director belast met hetbesturen van de coöperatie en alle overige taken welke hem bij wet dan wel de statuten zijn opgedragen.-

2.

De ManaglngDirector bestuurt de coöperatiemet inachtnemingvan:s.

een meerjarenvisie, waarin opgenomen het in de betreffende periode te voeren-

strategisch beleid,althans de contouren daarvan,alsmededecontourenvan definanciering daarvan; en-

b. een binnen de meerjarenvisiepassendactiviteitenplan, waarinopgenomen een-
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begrotingvan baten en lasten.Voormelde meerjarenvisie wordt ten minste eens per drie jaar vastgesteld, welke vast-

stelling mede ptaatsheeft op basis van evaluatie van de laatstelijk vastgestelde meerjarenvisie en de voorafgaande goedkeuring van zowel de Members Board als de Stakeholders Board behoeft.-

Voormeld activiteitenplan wordtjaarlijks, voorafgaandaan het betreffendeboekjaar,vastgesteld, welkevaststelling mede plaatsheeft op basisvan evaluatievan de realisatie van het laatstelijk vastgestelde activiteitenplan en de voorafgaandegoedkeuringvan
de Members Board behoeft,-

3. De ManagfngDirectorkanzich in de uitoefeningvan zijn taak laten ondersteunen dooreen of meer managers, welke onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn bij de dageiijkse leiding van de activiteiten van de cooperatte. De Managing Director benoemt en
ontstaat een manageren stelt diens taken en bevoegdhedenvast. Zijn er meerden
managers, dan stelt de Managing Directer voor hen een taakverdeling vast. De be-voegdheldvan een manager, alsmede zijn ontslag en voorts het vaststellen van zljr
taakverdelingheeftplaats bij een door de Members Board goedgekeurdbesluit. D<

ManagingDirectoris zelfstandigbevoegdtot schorsingvaneen manager,metdienverstande dat een schorsing die niet binnen drie (3) maanden is gevolgd door een besluittot ontslag vervalt.-

4. Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, behoevende navolgende bestutten vande ManagingDirectorde voorafgaandegoedkeuringvan de Member
Board, te weten:a.

het vaststellen of in niet onaanzienlijke mate wijzigen van de meerjarenvlsie alsbedoeld in lid 2, alsmede het in niet onaanzienlijke mate afwijken van de daarin-

opgenomen strategie en financieringsopzet;b.

het vaststellen of in niet onaanzienlijke mate wijzigen van het activiteitenpian afs-

bedoeld in iid 2, alsmede het in niet onaanzienlijke mate afwijkenvan de daarinopgenomen begroüngen;c.

het vaststellen of niet in onaanzienlijke mate wijzigen van de organisatieopzet van
de coöperatie;-

d.

het aanstellen, schorsen en ontslaan van werknemers, alsmede het vaststellenvan hun arbeidsvoorwaarden, althans de contouren daarvan, behoudens Indien-

deze passen binnen de door de WTC-Groep te Leeuwarden voor een dergelijke-

TRIP * Advocaten & Notanssen

-10

KAB/51101584/av

functie gehanteerde arbeidsvoorwaarden;-

het doen van giften ofverrichten van sponsorings-ofpubiic-relations-activiteitenvoorzover dezede gebruikelijkeactivlteften te buiten gaan;het verkrijgen, vervreemden of bezwaren. onder welke titel ook, dan wet verhuren
of huren van onroerende zaken en andere registergoederen;-

g.

het aangaan van vaststel! ingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het
voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, een en anderbehoudens voor zover het hier betreft handelingen welke passen in de gewonf
activiteiten, dan wel het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisendt
maatregelen;-

h.

het ter leen opnemen van gelden bij-, het aangaanvan krediet- offinancieringsovereenkomsten met-, een en ander behoudesns voor zover het hier betreft het-

gebruikmaken van een reeds met de huisbankier van de coöperatie overeengekomen krediet- offinancieringsovereenkomst of geldteninfien of kredieten wegens

geleverde goederenof diensten;i.

het aangaanen beëindigenvan eenjoint-venture met gnderen;-

j.

het overdragen of beëindigen van de activiteiten van de coöperatie of een wezenlijk gedeelte daar/an;-

k.

het vestigen, verplaatsen of opheffen van feitelijke vestigingsplaatsen of filialenvan de activiteiten van de coöperatie; -

l.

het aangaan van een overeenkomst, waarbij de coöperatie zich beperkt in hetrealiseren van haar statutair doel;-

m. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie;-

n.

een voorstel tot wijzigingvan de statuten;-

o.

het aangaan van een overeenkomst waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuidenaarverbindtofzichsterk maaktvoor-, of zakelijke zekerhei(
stelt ten behoeve van anderen;-

p-

aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;-

q.

in het algemeen alle andere transacties, welke een door de Members Board - bijzijn desbetreffend besluit - duidelijk omschreven en vastgesteld bedrag of belangte boven gaan.-

5.

Onverminderd het overigens in dezestatuten bepaalde, behoevende navolgende besluiten van de ManagingDirector de voorafgaandegoedkeuringvan de Stakeholdere-
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Board, te weten;-

a. het vaststellen offn niet onaanzienlijkematewijzigen van de meerjarenvisie alsbedoeld in lid 2, alsmede het in niet onaanzienlijkemate afwijkenvan de daarinopgenomen strategie en flnancieringsopzet;-

b.

het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van onroerendezaken en andere registergoederen.-

c.

het overdragen of beëindigen van de activiteiten van de coöperatie of een wezenlijk gedeelte daarvan;-

d.

het aangaanvan een overeenkomst, waarbijdecoöperatiezich beperkt in hetrealiseren van haar statutair doel;-

6.

e.

een voorstel tot ontbinding van de coöperatle;-

f.

een voorstel tot wijzigingvan de statuten, alsmedetotjuridischefusie of splftsing;-

g.

aangiftevan faillissementen aanvraagvan surséancevan betaling.-

Onverminderd het hiervoor en hierna in dit artikel bepaaldeis de ManagingDlrectorbevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomstentof verkrijging, ven/reemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijke med<

schuldenaarverbindt, zichvoor een derdesterk maaktofach tot zekerheidstellingvoor
een schuld van een anderverbindt.-

7.

Het bepaaldein dit artikel laat de bevoegdheidtot vertegenwoordigingals volgens artikei 14 onverlet.-

VertegenwoordlgingsbevoegdheldArtikefU.1.

De Managing Director vertegenwoordigt de coöperatie.-

2.

DeMgnagingDirectorkan besluitentof verlening van een volmacht aan een of meerpersonen, zowelgezamenlijkals afzonderlijk, om de coöperatiebinnen degrenzenvan
die volmacht te vertegenwoordigen.-

3.

Ingeva!van tegenstrijdig belangtussende co&peratie enerzijds en de Managlng Director anderzijds wordt de coöperatie niettemin op de voormelde wijze vertegenwoordigd,
met dien verstandedatde betreffende handelingde voorafgaandegoedkeuring van de
Members Board behoeft.-

DeMembers Board is bevoegd om een of meer personen aan te wijzen, welkede cooperatie in gevallen als in de vorigevoizin bedoeld vertegenwoordigen; de ManagingDi-
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rector kan als zodanig door de Members Board worden aansewezen.Adviseurs-

Artikel 15.-

1.

De ManagingDirectorkan een ofmeer adviseurs benoemen,teneinde de coöperatieen meer in het bijzonder de Managing Directer, de Membere Board dan wel de Stakeheldere Board te adviseren omtrent het beleid en de activiteiten van de coöperatie, dan

wej omtrentanderevan belangzijnde aangelegenheden.De ManagingDirecter brengt
de benoemingvan een adviseurter kennis van de Members Board2.

De in hetvorige lid bedoeldeadviseursworden urt hunfunctie ontheven door de Managing Director. Ook een zodanige ontheffing wordt door de Managing Director ter kennis
gebrachtvan de Members Board.-

Members Board-

Artikel 16.1.

De Members Board is de algemene vergadering van de coöperatie. De Member

Boardwordtgevormd dooreen doorde Members Board, gehoordzowel de ManagingDirecterals de Stakeholders Board, vast te steiier* aantal van ten minste drie en ten-

hoogste vijf natuurlijke personen, welke ofwel lid zfjn van de coöperatie als bedoeld inartikel 3 lid 1 sub a., ofwel bevoegd rijn om als statutairbestuurdereen dergeiljk lidrechtspersoon te vertegenwoordisen.Tot lid van de Members Board kunnen niet worden benoemd:a.

werknemers van de coöperatie;-

b.

de Managing Director;-

c.

een lid van de Stakeholders Board;-

d. de echtgenoot, geregistreerdpartner, levensgezel, danwel bloedverwantentot en
met de tweedegraadvan de sub a. tot en met c. bedoeldepersonen.2.

Leden van de Members Board worden benoemd door de leden ats bedoeld in artikel 3
lid 1 sub a. en wet op de door de Managing Director met voorafgaande goedkeuring-

van zowel de Members Boardals de StakeholdersBoard te bepalen wijze, volgen!
welke elk zodanig lid onmiddellijk of middellijk aan deze benoeming kan deelnemen.Als wijzen van benoeming komen in aanmerking een of meer verkiezingen, al dan niet
in vergadering, met dien verstande, dat:-

a.

indiende verkiezingbuiten vergadering plgatsvindt, benoemd is degenedie demeeste stemmen op zich heeftverenlgd;-
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b.

indiendeverkiezing in vergadering plaatsheeft, benoemd is degenedie de votstrekte meerderheidvan geldig uitgebrachte stemmen heeftverkregen.-

Buiten vergadering gehouden verkiezingen kunnen worden gehouden met behulp vaninformatie- en communicatietechnologie, zoals bijvoorbeeld een stemming via internet.

Invergaderinggehoudenverkiezingenwordenspeciaalvooreen dergelijkeverkiezing
bijeengeroepenen gehoudenop dewijzeals door de ManaginsDirector met vooraf-

gaandegoedkeuringvanzowelde MembersBoardals de StakeholdersBoarste bepalen.-

Als wijze van benoeming komt voorts in aanmerking een per ledencategorie afzonderlijk, al dan niet in vergaderinggehoudenverkiezing3,

Een lid van de Membere Board wordt benoemd voor een periode van vier (4) Jaren dan
wei de zodanige kortere of langere periode als bij zijn benoeming nader te bepalen enzijn na ommekomst van een periode op dergelijke wijze herbenoembaar, zulks allesmet dienverstandedat iemand nooit langer dan twaalf(12)jaren lid van de MembersBoard kanzijn Leden van de Members Board treden af volgens een door de Members Board, gehoord

de ManagingDirecter, vast te stellen roostervan aftreden. Een lid van de MembersBoard dat worctt benoemd in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftre-

den de plaats van diensvoorganger in.Het Jidmaatschapvan de Members Board eindigt voorts door bedankenof door heteindevan het lidmaatschapvan de coöperatievan het in lid 1 bedoelde tlcfrechtspersoon, door verlies van het vrije beheer over het vermogen door het betreffende lid of het lid-rechtspersoon waan/anhet eerstbedoelde lid in dezin van lid 1 verte-

genwoordigingsbevoegdIs, doorverlies van de voormeldebevoegdheidom voormeldlid-rechtspersoon te vertegenwoordigen, dan wel door overiijden.4.

Aan de Members Board komen in de coöperatie de bevoegdheden toe, we!ke door d&-

wet ofdoor de statuten aan de Members Board zijn toegekend.Bijeenroeping Members BoardArtikel 17.1.

Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de ManagingDirecter een vergadering van de Members Board bijeengeroepen en gehouden. Dezevergadering is bestemd tot:a. het uitbrengen van het verslag door de Managing Director over de gang van zaken
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van de coöperatieen het gevoerde bestuurover het afgelopen boekjaar;b. hetgoedkeurenvan dejaarrekeningals bedoeld in artikel 22;c. het behandelenvan het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Managins
Director;-

d. de toelating van nieuweleden als bedoek) In artikel 5 lid 1..

-

Anderevergaderingenvan de Members Boardworden gehoudenzo dikwijlsde Managing Director danwel een lid van de Members Board zulks schriftelijken gemotiveerdaan ds Managlng Director verzoekt.-

2.

De oproeping tot vergaderingenvan de Members Board geschiedtdoorde ManagingDirecfor. Hetverzoek bevat een opgave van de te behandelenonderwerpen.-

3.

Indien aan een verzoek als bedoeld in lid 1 , tweede voizin binnen zeven dagen na de-

indieningdaarvangeen gevolg worcftgegeven in diezin datde vergaderingvan
Members Board niet binnen drie weken na de indiening wordt gehouden, kunnen zijdoor wte het verzoek is gedaan zelf tot bijeenroeping overgaan als bedoeld in lid 4.-

4.

De bijeenroeping van de Membere Board geschiedt schriftelijk door de Managing Director op eentermijn van ten minste zeven dagen,de dagvan de oproeping en dievan
de vergadering niet meegerekend, aan de adressenvan de leden zoalsdeze vermeldzijn in het ledenregister.Voordetoepassing van het in devorige volzin bepaaldewordtals schriftetijkeoproepmede aangemerkteen oproep per telefaxof In een in geschriftweergegevenelektranisch bericht-

5.

Bij de oproeping worden de plaats, de tijd en de te behandelen onderwerpen vermetd.Onderwerpenniet medegedeeldbij de oproeping kunnen, voor zover zij geen betrekking hebben op een wijziging van de statuten of de ontbinding van de coöperatie, nogin behandelingwordengenomenwanneereen daartoe strekkend voorstel metten minste twee derden van de uitgebrachtestemmen wordt aangenomenin een vergaderingwaarin al!e leden vertegenwoordigd zijn.-

6.

Een eenstemmig besluit van alle leden van de Members Board, ook al zijn deze niet in
vergadering bijeen, heeft, mits schriftelijk vastgelegd en met voorkennis van de Managing Directer genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Members Board.-

Leidingvan de Members Board/notulenArtikel 18.1.

De Members Board voorziet in haar eigen leiding door het aanwijzen van een voorzit-
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ter,-

2.

Van het verhandelde in de Members Boardwordendoorde manageroperations en bij
diens ontstentenis door een door (fe fungerend vcMsrzitter aangewezen persoon notulen

gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende vergadering van de Members Board door deze vastgesteld en ten blijkc

daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van die vergadering.Toegangtot en stemrecht in de Members BoardArtikel 19.-

1.

Toegang tot de vergaderingen van de Members Board hebben de leden van de Members Boarddie niet als lid geschorstzijn, alsmede de ManagtngDirecter, behoudensvoor zover de Members Board anders besluit.De Membere Board kan ook anderen tot vergaderingen toelaten, zoals bijvoorbeeld de

in artikel 15 bedosldeadviseurs. DeMembers Board is bevoegd zichter vergaderingte
laten bijstaandooreen ofmeerdoorhem aangezochteadviseurs; de daaraanverbonden kosten komen voor rekening van de coöperatie.2.

Elk lid van de Members Board heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-

3.

ieder lid van de Members Board is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door eer

schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de Members Board. Een lid van deMembers Board kan voor ten hoogste twee leden van de Members Board als gevolmachtigde optreden.Besluitvorming Members Board-

Artikel 201.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van df
Members Board met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-

2.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met ongeteken-

de briefles.Wanneergeen der aanwezigenzichdaartegen verzet kan op voorstel vande voorzitter ook bij acclamatiewordengestemd.3.

Heeftbij een stemming over personen in de eerste stemming niemand de volstrektemeerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien, doordat twee of meer personen

een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, nietvaststaatweikepersonen voor detweede stemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming worden uitc
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maakt wie voor de hwede stemming in aanmerking komen. Indien bij die tussenstem-

ming of bij de tweedestemming de stemmen staken, beslist het lot.4.

Indien bij stemmingover zakende stemmen staken, wordt het voorstel opnieuwinstemminggebracht, Stakende stemmen danweer, dan is hetvoorstel verworpen,-

5.

Een ter vergadering door de voorzitter uftgesproken oordeel, dat een besluit Is geno-

men, is beslissend.Wanneereen voorste) niet schrtfteiijk !s vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter on-

middellijk na het uitspreken van dit oordeel dejuistheid daarvanwordt betwist, dai
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneerde meerderheidder vergadering of, indiende oorspronkelijkestemming niethoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
deze nfeuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6.

Isde in artikel 17 lid 4 vermelde oproepingstermijn niet in acht genomen of heeftgeenoproeping plaats gehad, dan kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden geno-

men 'm een vergadering waarinalle leden van de Members Boardaanwezigofvertegenwoordigd zijn.Bijeenkomsten van ledencategorieën en van leden behorend tot een branche-

Artikel 21.1.

Indien de statuten daartoe aanleiding geven, dan we! de Managing Director zulks met-

goedkeuring van de Members Boardwenselijkacht, kunnen de leden behorendetoteen bepaalde ledencategorie door de Managing Director In vergadering worden bijeengeroepen.-

Toegangtot zodanigevergadering hebbende leden-natuurljjke personen die behorentot de betreffende tedencatesoriealsmede de (middellijke) bestuurders dan wel afgevaardigdenvan de leden-rechtspersonen dietot die ledencategoriebehoren.Zodanige vergaderingen hebben een consultatief karakter.-

2.

Op de vergaderingenvan een ledencategoriezijn de bepalingenvan de artikelen 17,16, 19 en 20 voor het overige zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met-

dien verstande datde ManagingDirecterofwel de doorde Members Board daartoeaangewezen persoon voorzitter van de vergadering is.3,

Indien de statuten daartoe aanleiding geven, dan wei de Managing Director zulks met-

goedkeuringvan de Members Boardwenselijkacht, kunnen doorde ManagingDirector
bijeenkomsten van leden van onderscheidenbranchesworden bijeengeroepen.-
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Zodanige bijeenkomsten hebben een consultatief karakter. Bij reglement vast te stellen

doorde Managing Directer kanwordengeregeld hetgeenten aanzienvan branchesen
bijeenkomsten van haarleden naarhetoordeel van de ManagingDirectorregeling behoeft.Stakeholders Board-

Artikel 22.1.

De Stakeholders Board van de coöperatie wordt gevormd door:a.

een wethouder van de Gemeente Leeuwarden;-

b.

een gedeputeerde van de Provincie FrystSn;-

c.

de algemeen directeurvan de Kamer van Koophandeltot wier ressort de statutalre vestigingsplaatsvan de coöperatiebehoort, dan wel bij gebrekevan dezefunctie, de door de Members Board, gehoordde Stakeholders Board, aangewezer
vertegenwoordiger van een vertegenwoordisende organisatie van in NoordNederland gevestigde bedrijven;-

d.

de voorzitter van het bestuur van de stichting:Stichting Prins Bernhard Hoeve,statutair gevestigd In deGemeente Leeuwarden,feitelijk gevestigd te Leeuwarden
en aldaar kantoorhoudende aan de Helfconweg 52 (8914 AT), wetke stichting ie

ingeschreven in het handelsregister,gehoudendoorde Kamers van Koophandelonder nummer 4-i 01722.-

2.

De Stakeholders Boardheefttot taak het bewakenvan de maatschappelijke belangen
en relevantie van de activiteiten van de coöperaüeen heeft öebevoegdhedenals deze
statuten bepalen, Voorts kande StakehofdersBoard, gevraagdofongevraagd, advies
uitbrengenaan de ManagingDirectordan wel de Members Board, omtrent aangel<
genhedenwelke voor de coöperatievan meer dan ondergeschikt belangzljn.-

3.

De Stakeholders Board oefent zijn taken en bevoegdheden uit bij in vergadering ge-

nomen besluitvorming en vergadertten minste eens per boekjaar. Besluitvorming doorde StakeholdersBoard wordt, tenzij de statuten anders bepalen, genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachtestemmen. Eik lid van de StakeholdersBoardheeft het recht tot het uitbrengenvan een stem. Bij het staken van de stemmen geidthet voorstel als te zijn verworpen, respectievelijk afgekeurd.4.

Een lid van de StakeholdersBoard kanzichin bijzonderegevallen ter vergaderinglaten vertegenwoordigendooreen door hem daartoe bij schriftelijkevolmachtaangï
wezene. Een aldus gevotmachtigdekan niet tevens gevolmachtigdevan een anderlid-
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van de Stakeholders Board zijn.-

5,

De StakeholdersBoardstelt, gehoordde ManagingDirecteren de Members Board, ter
zakevanzijn praktischfunctioneren nadereregels, zoals met betrekking tot de wijzeen
termijn van bijeenroepen, de wijze van leiding en verslaglegging van zijn vergaderingen, zulks alles met dien verstande dat indien de Stakeholders Board niet binnen twee
(2) maanden na daartoe schriftelijk door de Managing Director, de laatstbedoelde
daarbij handelend op eigen initiatief dan wel op verzoek van de Members Board, te zijn

uitgenodigd,besluitvormingheeftgenomen, geachtwordtgeengebruikvan zijn bevoegdheden te wiMen maken, als gevolg waarvan de betreffende regeling als volgensdezestatuten voorde betreffendeaangelegenheidwerkingmist.Boekjaar,jaarverslag enjaarrekening
Artikel 23-

1.

Het boekjaar van de coöperatie loopt gelijk aan het kalenderjaar-

2.

De Managing Directer maakt jaarlijks een jaarrekening en eenjaarverslag op. Het opmaken van voornoemde stukken geschiedt met inachtneming van het bepaalde in titel
9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-

3.

De Membere Board verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van-

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, Indien de Members Board tot het verlenen van deze opdracht niet overgaat, is de Mana-

ging Directordaartoebevoegd.4.

De opdrachttot onderzoekals bedoeld in het vorige !id kan worden ingetrokken doorde Members Board,-

5.

De in lid 2 bedoelde stukken worden door de Managing Directer gedurende ten minste

vijftien dagen voor de Members Board ten kantore van de coöperatie ter inzage gelegd.
6.

Dejaarrekening dient te worden ondertekend door de Managing Dfrector. Indien deondertekening ontbreekt, wordtvan de reden daarvan melding gemaakt.-

7. Dejaarrekeningwordtvervolgens aande Members Boardter goedkeuringvoorgelegd.
Dejaarrekening wordt voorafgaand aan de vergadering van de Members Board, waarvoor de goedkeuringdaarvan is geagendeerd,ten kennis gebracht van de Stakehotders Board.-

8,

Afschriftenvan de in lid 2 genoemde bescheidenwordenals bijlage gevoegd bij deoproeping voor de Members Board.-

9.

Voor het verlenen van kwijting aan de ManagingDirecter is een afzonderlijk besluit-
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vereist.-

Reglementen-

Artikel 24.1.

Bij één of meer reglementen kunnen regelingen worden getroffen omtrent aangelegen-

hedendie een nadereregeling behoevendan wel nog niet In deze statuten zijn gere-

geld..
2.

Voor zover niet elders in deze statuten anders is bepaald, worden de reglementei

vastgesteld, aangevuldof gewijzigddoor de Members Board, gehoord de ManagingDirector.-

3.

Indiende bepalingenvan de reglementen in strijd zijn metdezestatuten, geldt het li
deze statuten bepaalde.-

Statutenwijzlging/omzetting/juridischefusfe/jurldischesplltsingArtikel 25-

't.

De statuten van decoöperatiekunnen wordengewijzigdbij besluitvan de MembersBoard, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stem men.-

Een in devorige volzingenomen besluit kan slechts wordengenomen nadatde Managing Directerdaaromtrent is gehoorden met voorafgaandegoedkeuringvan de Stakehotders Board.-

2,

Een voorstel tot statutenwijziging kan in een vergadering van de Members Board niet-

worden behandeld, indien het voorstel, inhoudendede letterlijke tekst van devoorgestelde wijziging, niet ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de
Members Board is medegedeeld.3.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is-

opgemaakt. Vorenbedoeideakte van statutenwijzigingdient binnen drie maanden nahet betreffende besluit van de Members Board te zijn verieden.-

4.

Het bepaalde In het tweedelid is niet van toepassing indien in de Members Board alleleden vertegenwoordigdzijn en het besluittot statutenwijzigingmet algemene stemmen
wordt genomen.-

5.

Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van beslui

ten van de Members Boardtot omzetting, juridischefusieen juridischesplitsing.Ontbinding-

Artikel 26.-
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1.

De coöperatiewordtontbonden:a. dooreen daartoestrekkend besluit van de Members Board op dewij2e als in Hd 2bepaald;b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door ophef-

fing van hetfaillissementwegens de toestand van de boedet;c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;-

d. door een beschikkingvan de Kamervan Koophandel en Fabrieken;e. door het geheel ontbreken van leden.-

2.

De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de Members Board fe ne-

men op dezelfdewijzeals en met inachtnemingvan hetgeen is bepaald in artikel 25 ten
aanaen van statutenwijziging.3.

De Managing Director draagt zorg voor inschrijving van een besluit tot ontbinding van-

decoöperatieals bedoeldin lid 2 bij het Handelsregistergehoudendoorde Kamervan
Koophandel en Fabrieken waar de coöperatie is ingeschreven,Verefféning-

Artlke! 271.

Indienbij een besluittot ontbindinggeen vereffenaarezijn aangewezen,geschiedtdevereffeningdoor de ManagingDirecterovereenkomstig dewettelijke bepalingen.-

2.

Na de ontbindingblijft de coöperatievoortbestaanvoorzoverdit tot vereffening vanhaar vermogen nodig is, Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingendie van de coöperatieuitgaan, moet aan haarnaam wordentoegevoegd de woorden:in Ikiuidatie,-

3.

Een eventueel batigsaldo zal worden aangewendter bevorderingvan de internationale
handel en bedrijvigheidvanuit Noord-Nederland.-

4,

De boeken en bescheiden van de coöperatie moeten worden bewaard door een door-

de vereffenaarsaan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurendezevenJarennade vereffening.Uitgesloten aansprakelijkheid-

Artiket 28.Ledenen oud-ledenzijn niet aan$prakeli]kvoor een tekort van de coöperatiebij ontbinding,
dan wel op enig andertekort op welk andermoment.Sfotbepaling-

^s^

^13T^
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Artikel 29.In alle gevallen waarin de statuten, of de wet niet voorzien, beslist de Managing Directormet voorafgaande goedkeuring van öe Members Board.-

III. SLOTVERKLARINGENDeverschenen persoon, handelendals gemeld, verklaardeten statte:a,

met ingangvan het in werkingtreden van de bij deze akte geconstateerdestatutenwij-

zigingis de ManagingDirectorvan de coöperatie:de heerEvertJanSchouwstra,geboren te Zwolle op veertien apri) negentienhonderdzestig, wonendete 9204 BA Drachten. Wispel 7;b. zij die onmiddellijkvoorafgaandesan deze statutenwijziginglid zijnvan de coöperatiezijn met ingangvan de inwerkingtredingvan deze statutenwijzigingleden in de zin van
artikel 3 lid 1 sub a. van de alsdan vigerende statuten en bij wege van overgangsregeting vrijgesteld van de volgens deze statuten aan dat lidmaatschap gestelde kwaliteitseisen;-

c.

gedurende de periode aanvangend met ingang van het in werking treden van de bijdeze akte geconstateerde statutenwijziging en, behoudens eerder defungeren als volgens artikel 16 \\ü 3 laatste zin, eindigendtweejaar daarna,zijn lid van de MembersBoard de heer Jan Sebastianus Zelnstra, voornoemd, en de heer ir. Paulus Johannes-

BernardusJozefVisschedtjk, geboren te Denskampop twaalfjuli negentienhonderdachtenveertig. Uiterlijk op het moment dat de in de vorige zin bedoelde periode eindigt

zalovereenkomsttg het bepaalde(ndebij dezeaktegewijzigdestatuten, in het bljzonder artikel 16 daarvan, zijn voorzien In een met in achtnemingvan die statuten samengestelde Members Board, zutks met dien verstandedat gedurendedie periode de-fungerende Members Board een bevoegde Members Board is en dat de heer Visschedijk,
voornoemd. Indiende Members Board In die periode meerdere leden heeft, als lid van
de Members Board de functie van voorzitter daarvanvervult-

SLOTDe verschenen persoon is mij. notans. bekend.-

WMRVANAKTEDe akte is verleden te Leeuwardenop de datum in het hoofd van de akte vermeid.-

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb Ik, notaris, de zakelijke inhoud
van de akte medegedeeldaan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenenpersoon een toelichting op de akte gegeven.-

/^^

^ ir:i? ^\
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De verschenen persoon heeftverklaard dathij in de gelegenheidis gesteld om tijdig vóórhet verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat hij is
gewezenop de gevolgen die daaruitvoor partijen voortvloeien en dat hij instemt met
perkte voorlezing van de akte,-

Vervolgens is de akte - na beperkte voorlezing - door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.Volgt ondertekening.

UITGEGEVENVOORAFSCHRIFT
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Addendum - bij besluit Members Board meeting d. d. 11 september 2017

De wijziging betreft artikel 7, lid l.

Einde lidmaatschap door opzegging door het lid
Artikel 7. --------------

Lid l: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming van 3 maanden
opzegtermijn. Een lidmaatschapsjaar duurt 12 maanden en gaat in op de eerste dag van de volgende

maand per ondertekeningvan het inschrijfformulier. Middelsaangetekendschrijven of per e-mail kan
het lidmaatschap worden beëindigd.

