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Van Rhijn notarissen te Zeist

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, één september tweeduizend elf----------------
verscheen voor mij, -----------------------
mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, --------------
notaris met plaats van vestiging Zeist: ----------------
mevrouw Maria Cornelia Bours-van Daatselaar, werkzaam en te dezen ----
woonplaats kiezende te: 3701 BAZeist, Woudenbergseweg 5, geboren te ---
Barneveld op achttien april negentienhonderd drieënzestig, --------
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: ---------
1. ~,geboren te - op vierentwintig -

maart negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te
=Ïdentificeerd aan de hand van nationaal paspoort --

nummer i afgegeven te ' op (

2. geboren te op -----
vierentwintig september negentienhonderd éénenzeventig, wonende te --

, geïdentificeerd aan de hand van nationaal---
paspoort numme~ lfgegeven te Jp i

bij het verlenen der volmacht handelende als gezamenlijk bevoegde ----
bestuurders van de vereniging: JCI NEDERLAND, statutair gevestigd te --
Amsterdam en kantoorhoudende te 1483 XS De Rijp, Driekoningenhof77,--
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40530384, hierna te ---
noemen: de vereniging. ---------------------
De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat het College van ----
Mgevaardigden in haar vergadering van twaalf mei tweeduizend elf heeft ---
besloten tot wijziging van artikel 21 lid 1en toevoeging van artikel 21 lid 5 van-
de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar ~
van de notulen van die vergadering. -----------------
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de comparante, handelend als --
vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen zoals hiervoor vermeld, --
waarna de statuten luiden als volgt: -----------------
STATUTEN--------------------
NAAMEN DOEL-------------------
Artikel 1------------------------
1. De statutaire naam van de vereniging is: JCI Nederland. -------

De vereniging is statutair gevestigd in Amsterdam ----------
2. De vereniging is een federatie van lid-verenigingen als omschreven in--

artikel 7 lid 3 van deze statuten. -----------------
3. Lid-verenigingen als bedoeld in lid 2 hiervoor worden in deze statuten --

aangeduid als (gewoon) lid danwel als (een) Junior Kamer. ------
4. Onverminderd het bepaalde in lid 1wordt de vereniging ook wel genoemd -

"Junior Kamer Nederland" danwel "Junior Chamber International The--
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Netherlands" danwel "JCI The Netherlands".
5. De vereniging zal in deze statuten en in haar huishoudelijk reglement--

worden aangeduid als "de Federatie".
Artikel 2
De Federatie stelt zich ten doel:
1. Een krachtige internationale organisatie te zijn van jonge, ambitieuze --

mensen die hun leiderschapskwaliteiten ontwikkelen door:
samen te werken in maatschappelijk relevante projecten;
door trainingen te organiseren, te volgen, te geven of te ontwikkelen; en
door samen te werken in sociale en zakelijke netwerken.

2. Jonge mensen de mogelijkheid geven hun individuele capaciteiten te ---
ontwikkelen door managementtraining en zelf werkzaamheid, waarbij het-
leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving een belangrijk ---
element vormt.

3. Het bevorderen van de oprichting van Junior Kamers in Nederland en daar
buiten.

4. Het behartigen van de belangen van Junior Kamers in Nederland op ---
nationaal en internationaal niveau in de meest algemene zin des woords. -

5. Het bevorderen, coördineren en steunen van de werkzaamheden der ---
gewone leden, waar mogelijk en nodig.

AANSLUITING BIJ JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL INC. (JCdIL)--
Artikel ~
De Federatie is aangesloten bij Junior Chamber International inc. (JCI) ---
gevestigd te Chesterfield, St. Louis, Verenigde Staten.
DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 4
De Federatie is opgericht op achtentwintig augustus negentienhonderd ---
achtenvijftig en wel voor onbepaalde tijd.
Artikel s.
Het verenigingsjaar van de Federatie loopt van één januari tot en met ----
eenendertig december.
LIDMAATSCHAP
Artikel 6
De Federatie kent kernen, aspirant-leden, gewone leden, werkende leden, --
ereleden en donateurs.
Artikel 7
1. Kernen zijn verenigingen in oprichting, die aan de secretaris van het ---

Federatiebestuur te kennen hebben gegeven een Junior Kamer te willen -
oprichten en waarvan het doel overeenstemt met het in artikel 2 lid 1van -

.deze statuten bepaalde.
2. Aspirant-leden van de Federatie zijn verenigingen, welke voldoen aan --

nader bij huishoudelijk reglement vast te stellen eisen. Bij huishoudelijk -
reglement worden eveneens de eisen voor toelating en beëindiging als --
aspirant-leden vastgesteld.
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3. Gewone leden van de Federatie zijn volledig rechtsbevoegdheid bezittende-
verenigingen, welke voldoen aan de eisen als gesteld in artikel 8 lid 1van -
deze statuten en overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dat artikel als -
gewone leden tot de Federatie zijn toegelaten. -----------

4. Werkende leden van de Federatie zijn de leden van het Federatiebestuur en
eventuele andere natuurlijke personen, die een functie binnen de Federatie
bekleden. Het werkend lidmaatschap wordt verkregen bij en krachtens --.
benoeming casu quo verkiezing in één der vorenbedoelde functies en ---
eindigt bij beëindiging van deze functie. --------------

5. Ereleden van de Federatie zijn natuurlijke personen, die zich uitzonderlijk-
voor de Federatie hebben onderscheiden. De benoeming geschiedt door het
College van Mgevaardigden op voorstel van het Federatiebestuur. ----

6. Het gewone lidmaatschap eindigt dan wel kan eindigen door: -----
a. opzegging door het lid met inachtneming van een termijn van vier --

weken; -------------------------
b. het verliezen van volledige rechtsbevoegdheid van het betrokken lid; -
c. ontzetting op grond van het niet meer voldoen aan de vereisten als --

gesteld in artikel 8 lid 1van deze statuten; -----------
d. ontzetting op grond van het feit dat het gewone lid zelf minder dan --

vijfentwintig individuele leden heeft. Indien dit het geval is, krijgt het -
gewone lid, alvorens tot een voorstel tot ontzetting wordt gekomen, --
gedurende een redelijke termijn de gelegenheid om weer het vereiste -
aantal van minimaal vijfentwintig gewone leden te bereiken; ----

e. ontzetting op grond van het feit dat het gewone lid gedurende langer -
dan een half jaar niet actief werkzaam bevonden is, overeenkomstig de -
in artikel 8 lid 1sub a van de statuten genoemde doelstellingen; ---

f. ontzetting op grond van het feit dat het gewone lid stelselmatig weigert -
de besluiten van het College van Mgevaardigden uit te voeren dan wel-
na te komen; ----------------------

g. ontzetting op grond van feiten en omstandigheden, het betrokken lid -
betreffende, die financieel of anderszins in ernstige mate schadelijk zijn
of kunnen zijn voor de Federatie en haar leden. ---------

7. Het erelidmaatschap eindigt door opzegging door het erelid dan wel---
ontzetting; ten aanzien van ontzetting vindt het bepaalde in de leden 6 sub -
g en 8 van dit artikel overeenkomstige toepassing. ----------

8. Ontzetting van het gewone lidmaatschap geschiedt bij besluit van het--
College van Mgevaardigden op voorstel van het Federatiebestuur. Hiervoor
is een meerderheid van tenminste drievierde van de uitgebrachte stemmen -
vereist, vertegenwoordigende tenminste twee/derde van het aantal gewone-

. leden dat de Federatie kent. ------------------
9. In spoedeisende gevallen kan het Federatiebestuur een gewoon lid met--

onmiddellijke ingang schorsen op gronden als in lid 6 sub gaangegeven, -
mits een dergelijk besluit met tenminste drie/vierde meerderheid genomen
wordt en met redenen omkleed onverwijld aan het betrokken lid wordt -. -
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medegedeeld. ----------------------
10. Het besluit tot schorsing blijft van kracht, totdat door de eerstvolgende --

vergadering van het College van Mgevaardigden (dan wel ingeval van het -
toepassing geven aan art. 18 lid 4 statuten door de tweede vergadering van -
het College van Mgevaardigden, gerekend vanaf het moment van ----
schorsing) omtrent ontzetting van het gewone lidmaatschap is beslist met-
dien verstande evenwel dat, wanneer zodanige beslissing niet mocht zijn -
gevallen, het besluit tot schorsing van rechtswege vervalt. -------

ArtikelS -----------------------
1. Als gewoon lid kunnen slechts verenigingen worden toegelaten, mits: ---

a. de doelstelling overeenstemt met het in artikel 2 lid 1van deze statuten-
gestelde; ------------------------

b. het lidmaatschap openstaat voor natuurlijke personen van ten hoogste -
veertig jaar oud, die hun werkkring uitoefenen enjofwoonachtig zijn in
de plaats of streek, waar de vereniging is gevestigd; --------

c. het lidmaatschap eindigt met het verstrijken van het kalenderjaar, --
waarin het individuele lid de leeftijd van veertig jaar heeft bereikt; --

d. in de statutàire naam en, indien van toepassing, in de verkorte naam, -
de aanduiding "JCI" of "Junior Kamer" is opgenomen. -------

e. de vereniging tenminste vijfentwintig gewone leden heeft; -----
f. de statuten verder voldoen aan de eisen, bij huishoudelijk reglement te-

stellen; -------------------------
g. de vereniging aspirant-lid geweest is gedurende een bij huishoudelijk-

reglement vast te stellen periode; ---------------
h. de statuten of haar wijzigingen bij notariële akte zijn vastgelegd. ---

Voorafgaande aan de notariële vastlegging dienen statuten of----
wijzigingen daarin te zijn goedgekeurd door het Federatiebestuur. --
Artikel 21 lid 4 is van overeenkomstige toepassing. --------

2. Het Federatiebestuur draagt een aspirant-lid voor om te worden toegelaten
als gewoon lid van de Federatie, waarna het College van Mgevaardigden -
hierover een besluit neemt. ------------------

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gegeven over de-
toelating van nieuwe leden. ------------------

4. Het gewone lidmaatschap vangt aan direct nadat het College van ----
Mgevaardigden een positief besluit heeft genomen inzake het verzoek om-
toelating Oid 2). De installatie vindt direct hierna plaats door de voorzitter -
(President) van het Federatiebestuur of diens plaatsvervanger. Bij ----
huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gegeven over de --
installatie. -------------------------

DONATEURS--------------------
Artikel q -------------------------
Donateurs van de Federatie zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de Federatie
steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag door het - -
College van Mgevaardigden wordt vastgesteld. ------------
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Het Federatiebestuur beslist over de toelating met inachtneming van in een --
huishoudelijk reglement te stellen regels. --------------
GELDMIDDELEN-------------------
Artikel 10 ------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -----------

contributies; -----------------------
donaties; ------------------------
subsidies; ------------------------
sponsorgelden; ---------------------
verkrijgingen krachtens erfrecht (slechts na voorrecht van -----
boedelbeschrijving, lid 4) of schenking; ------------
inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en --
overige baten. ----------------------

2. Ter vaststelling van de contributie wordt jaarlijks op één januari en voorts-
op iedere eerste dag van een kwartaal gepeild hoeveel leden de gewone --
leden en de aspirant-leden hebben. ---------------

3. De gewone en aspirant-leden betalen jaarlijks een contributie, waarvan het -
bedrag jaarlijks door het College van Mgevaardigden wordt vastgesteld. -

4. Bij iedere verkrijging krachtens erfrecht dient de Federatie de nalatenschap
benificiair te aanvaarden. -------------------

HET FEDERATIEBESTUUR---------------
Artikel 11-----------------------
1. Het bestuur van de Federatie bestaat uit tenminste 7 leden. Dit aantal--

wordt jaarlijks tijdens de oktobervergadering (Nationale Conventie) ---
vastgesteld door het College van Mgevaardigden; ----------

2. Leden van het Federatiebestuur zijn natuurlijke personen, die lid zijn van -
één van de gewone leden van de vereniging. ------------

3. Het Federatiebestuur bestaat uit tenminste: ------------
a. een voorzitter (President); -----------------
b. een vice-voorzitter (Deputy-president). ------------
c. een secretaris (Secretary General); --------------
d. een penningmeester (Treasurer); ---------------
e. een juridisch raadgever (General Legal Counsel); ---------
f. en minimaal twee (algemeen) bestuursleden (Executive vice- ----

presidents). ----------------------
4. Het Federatiebestuur treedt in functie op één januari en draagt haar taken-

en bevoegdheden over per één januari van het volgende bestuursjaar. --
5. Indien in de vergadering van het Federatiebestuur de stemmen staken, --

heeft de voorzitter (President) een doorslaggevende stem. -------
VERTEGENWOORDIGING ----------------
Artikel 12 -------------------------
1. Het Federatiebestuur is belast met het bestuur van de vereniging. ----

Het Federatiebestuur is derhalve belast met de uitvoering van zijn besluiten
en die van het College van Mgevaardigden, het voorbereiden van ----

HOjmdj2011.001250.01
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vergaderingen van het Federatiebestuur en van het College van -----
Mgevaardigden en voorts met de dagelijkse gang van zaken binnen de --
vereniging. -------------------------

2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: ------------
het gehele bestuur; of------------------
tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan ---
tenminste één de functie van voorzitter (President), vice-voorzitter --
(Deputy-president), penningmeester (Treasurer) of secretaris ----
(Secretary General) dient te hebben. -------------

Bij vertegenwoordiging van de vereniging in de hierna in lid 5 omschreven -
gevallen behoeft het Federatiebestuur goedkeuring als daar bedoeld. ---

3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden met de ---
bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen kan/ kunnen volmacht -
verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als -
afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te --
vertegenwoordigen. ---------------------

4. De penningmeester (Treasurer) is bevoegd gelden voor de vereniging te-
ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen en gelden voor de vereniging -
uit te geven. Bij zijn ontstentenis treedt de vice-voorzitter (Deputy- ---
president) in zijn plaats. -------------------

5. Het Federatiebestuur is bevoegd tot het nemen van alle besluiten inzake -
daden van beheer en beschikking. ---------------
Het Federatiebestuur behoeft de goedkeuring van het College van ----
Mgevaardigden voor: ---------------------
a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en/ofverhuren, bouwen

en/ of verbouwen van onroerende goederen; -----------
b. alle handelingen, waarvan de financiële gevolgen aanleiding geven tot -

het overschrijden van de door het College van Mgevaardigden ---
vastgestelde begrotingsposten; ---------------

c. het aangaan van geldleningen en borgtochten, dadingen en -----
compromIssen;

d. het verstrekken van geldleningen, borgtochten en garanties, die een -
bedrag of waarde, waarvan de hoogte in het huishoudelijk reglement -
wordt bepaald, te boven gaan; ----------------

e. het opdragen van beslissingen aan scheidslieden en het voeren van --
rechtsgedingen; ---------------------

f. het deelnemen in of samenwerken met organisaties, een soortgelijk --
doel hebbend als het doel der vereniging; -----------

g. het oprichten van rechtspersonen voor het uitvoeren van bepaalde door
het bestuur aangewezen deelgebieden of deelprojecten; ------

h. het sluiten van arbeidsovereenkomsten, die ten doel hebben de ---
bestaande personeelsformatie uit te breiden; ----------

1. alle handelingen, een bedrag of belang te boven gaande, dat door het-
College van Mgevaardigden bij huishoudelijk reglement wordt ---

HO/md/2011.001250.01
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vastgesteld; ----------------------
J. in het algemeen alle handelingen, die buiten het normale beheer vallen,

tenzij de handeling geen nader uitstel kan dulden. --------
6. Tegenover derden blijkt vorenbedoelde goedkeuring voldoende uit een door

de secretaris (Secretary Genera!) ondertekend afschrift van of uittreksel uit -
de notulen van een vergadering van het Federatiebestuur casu quo het --
College van Mgevaardigden, waarin het besluit tot goedkeuring werd ---
genomen. -------------------------

LIDMAATSCHAPFEDERATIEBESTUUR -----------
Artikel 11-----------------------
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt ---------------

a. door aftreden op eigen verzoek; ---------------
b. indien het bestuurslid ophoudt lid van één der gewone leden van de -

Federatie te zijn. ---------------------
c. bij het bereiken van de leeftijd van veertig jaar, met dien verstande dat-

men het verenigingsjaar, waarin men veertig wordt, geheel mag ---
volmaken. -----------------------

d. door overlijden of onder curatelestelling. ------------
e. wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens ---

geestelijke stoornis; --------------------
f. door ontslag krachtens een besluit van het College van Mgevaardigden,

bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde-
van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste -
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

2. Bestuursleden, die tussentijds wensen af te treden, dienen het verzoek --
daartoe in te zenden aan het Federatiebestuur. Zij blijven in dit geval hun-
bestuurlijke functie waarnemen, totdat hun opvolger die zal hebben ---
aanvaard, tenzij het Federatiebestuur besluit om voor het lopende ----
verenigingsjaar niet in de vacature te voorzien, in welk geval het aftreden -
onmiddellijk na dit bestuursbesluit ingaat. ------------

3. Indien naar het oordeel van het federatiebestuur een van de leden van het-
bestuur niet functioneert althans een van de leden zich van zijn taken in -
volstrekt onvoldoende mate kwijt, kunnen de overige leden van het ---
federatiebestuur bij unanimiteit, het te schorsen lid gehoord, besluiten dat-
lid te schorsen. Het betreffende bestuurslid heeft, indien tot schorsing is -
overgegaan, geen toegang meer tot de vergadering en heeft geen stemrecht.
In de eerst volgende vergadering van het College van Mgevaardigden zal, -
het bestuurslid gehoord, worden besloten óf de schorsing ongedaan te --
maken danwel het bestuurslid te ontslaan. Een en ander laat onverlet de -

-bevoegdheid van het College van Mgevaardigden tot schorsing en/ of ---
ontslag van een lid van het federatiebestuur over te gaan, zulks met in --
achtneming van het bepaalde in lid 1sub f. van dit artikel. ------

VERKIEZING LEDEN FEDERATIEBESTUUR. ANDERS DAN DE VICE- --
VOORZITTER--------------------

HO/md/2011.001250.01
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Artikel 14 --------------------------
1. De voorzitter (President) voor het daaropvolgende verenigingsjaar wordt -

gekozen in de oktobervergadering (Nationale Conventie) van het College-
van Mgevaardigden en is eenmaal in zijn functie herkiesbaar. Tot voorzitter
kan slechts worden gekozen degene die in het jaar direct voorafgaand aan -
het verenigingsjaar waarvoor hij tot voorzitter wordt benoemd de functie -
van vice-voorzitter of voorzitter heeft vervuld. Indien de vice-voorzitter --
noch de voorzitter zich verkiesbaar stellen voor de functie van voorzitter in -
het volgende verenigingsjaar, vervalt het in de vorige volzin gestelde ---
vereiste om tot voorzitter van de Federatie gekozen te kunnen worden. --.

2. De juridisch raadgever (General Legal Counsel) wordt gekozen tijdens de-
oktobervergadering (Nationale Conventie) van het College van -----
Mgevaardigden voor de daarop volgende twee verenigingsjaren. Hij is --
eenmaal herkiesbaar voor een periode van één jaar. ---------

3. De overige leden van het Federatiebestuur voor het daaropvolgende ---
verenigingsjaar worden gekozen tijdens de oktobervergadering (Nationale -
Conventie) van het College van Mgevaardigden. Zij zijn tweemaal in hun-
functie herkiesbaar. ---------------------

4. Ten minste zes weken voor de dag van de vergadering van het College van -
Mgevaardigden, waarop door de verkiezing één of meer vacatures in het-
Federatiebestuur moeten worden vervuld of waarop, het Federatiebestuur -
moet worden verkozen (namelijk de oktobervergadering), wordt (worden)-
door de secretaris van het Federatiebestuur de naam (namen) van ----
degene(n), die door het Federatiebestuur kandidaat wordt (worden) ---
gesteld, ter kennis van de gewone leden gebracht. ----------

5. Tegenkandidaten worden gesteld, mits een schriftelijke mededeling of per -
e-mail gedane mededeling daaromtrent, rechtsgeldig schriftelijk of per e- -
mail ondersteund door ten minste drie gewone leden, uiterlijk twee weken -
voor de in lid 4 bedoelde vergadering in het bezit is van de secretaris van -
het Federatiebestuur. De secretaris stelt tenminste één week voor de onder-
lid 4 van dit artikel bedoelde vergadering de kandida(a)t(en) alsmede de-
gewone leden afzonderlijk in kennis van de tegenkandidatu(u)r(en). ---

6. Indien door het Federatiebestuur geen of niet voor alle binnen het voor het-
daaropvolgende verenigingsjaar te kiezen Federatiebestuur beschikbare -
functies kandidaten zijn gesteld, kunnen door de afgevaardigden ----
kandidaten worden gesteld, zulks met in achtneming van een termijn van -
minimaal vier weken voorafgaande aan de dag waarop het Federatiebestuur
wordt verkozen. Deze kandidaatstelling wordt schriftelijk aan de secretaris -
van het Federatiebestuur kenbaar gemaakt. Alsdan stelt de secretaris ---

. tenminste drie weken vóór de onder lid 4 van dit artikel bedoelde ----
vergadering de kandida(a)t(en) alsmede de gewone leden afzonderlijk in-
kennis van de kandidatu(u)r(en). ----------------

7. Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 6, kunnen, mutatis
mutandis, overeenkomstig het bepaalde in lid 5 tegenkandidaten worden -

HOjmdj2011.001250.01
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gesteld. -----------------------
8. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, tenzij het--

Federatiebestuur besluit voor het lopende verenigingsjaar in zo een ---
vacature niet te voorzien. -------------------

9. Indien voor een vacature één of meer (tegen- )kandidaten zijn gesteld, zal-
tijdens de zitting van het College van Mgevaardigden, waarin in de vacature
wordt voorzien, voordat tot stemming wordt overgegaan, aan de ----
afgevaardigden, die daartoe de wens te kennen geven, de gelegenheid --
worden geboden om over de betrokken kandidatuur het woord te voeren. -

10. Indien voor een vacature één of meer (tegen-)kandidaten zijn gesteld,--
vinden - tenzij één van de kandidaten reeds in de eerste stemming meer -
dan de helft van het totaal aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft --
verenigd, in welk geval hij als gekozen is aan te merken - zoveel-----
stemmingen plaats, waarbij telkens de kandidaat op wie het geringste --
aantal stemmen is uitgebracht afvalt, totdat tenslotte twee kandidaten --
overblijven tussen wie de uiteindelijke stemming plaatsvindt. -----

11. Bij staking van de stemmen vindt - ongeacht het aantal kandidaten - ---
herstemming plaats. Indien bij herstemming de stemmen wederom staken,
bepaalt het lot. ---------------------

12. Indien door het Federatiebestuur kandidaten zijn gesteld, worden alle --
overige, voor dezelfde functie in het Federatiebestuur gestelde kandidaten, -
niet zijnde gesteld door het Federatiebestuur, als tegenkandidaten ----
beschouwd. ------------------------

VERKIEZING VICE-VOORZITTER -------------
Artikel1Fl-----------------------
1. De vice-voorzitter (Deputy-president) voor het daaropvolgende -----

verenigingsjaar wordt gekozen in de oktobervergadering (Nationale ---
Conventie) van het College van Mgevaardigden en is slechts eenmaal in zijn
functie herkiesbaar. ---------------------

2. Artikel 14 is op de verkiezing van de vice-voorzitter slechts van toepassing -
indien en voorzover zulks in deze statuten of het Huishoudelijk reglement-
uitdrukkelijk is bepaald. ------------------

3. Kandidaten voor de functie van vice-voorzitter, ongeacht of de kandidaat-
door het Federatiebestuur zal worden voorgedragen, worden minimaal 10 -
weken voorafgaande aan de dag waarop de verkiezing plaatsvindt, gesteld. -
Deze kandidaatstelling vindt plaats door middel van een daartoe bestemde -
brief gericht aan het Federatiebestuur. De secretaris van het ------
Federatiebestuur geeft vervolgens minimaal 8 weken voorafgaande aan de -
dag waarop de verkiezing plaatsvindt de leden van de Federatie kennis van -
de kandidaten die zich gesteld hebben. De secretaris brengt tegelijkertijd-
ter kennis van de leden welke van deze kandidaten door het ------
Federatiebestuur wordt voorgedragen. --------------

4. Indien naar verwachting niet binnen de daarvoor gestelde termijn iemand -
zich kandidaat stelt voor de functie van vice-voorzitter, zal het -----
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Federatiebestuur (al dan niet uit haar midden) een kandidaat voordragen -
voor deze functie. Bij de kennisgeving aan de leden als bedoeld in lid 3, --
brengt de secretaris tegelijkertijd ter kennis van de leden dat deze ----
kandidaat door het Federatiebestuur wordt voorgedragen. -------

5. Kandidaatstellingen gedaan op een kortere termijn dan de in lid 3 ----
genoemde termijn van tien weken zijn ongeldig en kunnen dergelijke op -
een te korte termijn gestelde kandidaten niet worden verkozen. Aldus --
kunnen ook na de door de secretaris conform lid 3 gedane kennisgeving -
geen tegenkandidaten meer worden gesteld. ------------

6. Slechts zij die per één en dertig december van het jaar waarin zij (beogen -
te) worden verkozen niet ouder zijn dan acht en dertig (38) jaar en reeds-
een (bestuurs- )functie binnen de Federatie hebben vervuld dan wel---
anderszins op landelijk of internationaal niveau kennis van de JCI- ---
organisatie hebben verworven, kunnen zich kandidaat stellen. -----

7. Artikel 14 leden 8, 9, 10, 11en 12 zijn, mutatis mutandis, van ------
overeenkomstige toepassing. ------------------

8. Slechts indien niet enige kandidaat zich conform het bepaalde in lid 3 tijdig
heeft gesteld, kunnen, in afwijking van de in dat lid voorgeschreven ---
termijnen, alsnog kandidaten worden gesteld. Lid 4 blijft in zodanig geval-
buiten toepassing. ----------------------

9. Het Huishoudelijk Reglement kan nadere voorschriften geven omtrent de-
(wijze van) verkiezing van de Vice-voorzitter. Onder andere zal het ---
Huishoudelijk reglement voorzien in een verkiezingscommissie. -----

COLLEGEVANAFGEVAARDIGDEN-------------
Artikel 16 -----------------------
1. Het College van Mgevaardigden vertegenwoordigt de gewone leden van de -

Federatie; aan hem komen alle bevoegdheden in de Federatie toe, die niet -
door statuten aan andere organen zijn opgedragen. ---------

2. Toegang tot de vergaderingen van het College van Mgevaardigden hebben -
de leden van de gewone leden, de leden van het Federatiebestuur, de ---
aspirant-leden behoudens indien gesproken wordt over de beëindiging als-
aspirant-lid en/ of toelating als gewoon lid van de aspirant-leden, kernen en
andere door het College van Mgevaardigden op voorstel van het ----
Federatiebestuur toegelaten personen. Aspirant-leden hebben het recht ter -
vergadering het woord te voeren. ----------------

3. Het College van Mgevaardigden vergadert ten minste driemaal per jaar, te -
weten in de maanden januari, mei en oktober (Nationale Conventie) en--
voorts zo dikwijls het Federatiebestuur zulks wenselijk acht dan wel---
wanneer tenminste drie gewone leden daarom schriftelijk of per e-mail met
opgave van de te behandelen agendapunten hebben verzocht. -----

4. In de januari-vergadering komt onder meer aan de orde de wisseling van -
het Federatiebestuur. In de meivergadering komt onder meer aan de orde -
het (financiële) jaarverslag over het vorige verenigingsjaar (boekjaar) en het
gevoerde strategisch beleid. Tijdens de oktobervergadering (Nationale--
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Conventie) komt onder meer de verkiezing van een nieuw bestuur aan de-
orde. ---------------------------

5. Het College van Mgevaardigden wordt voorgezeten door de voorzitter --
(President) van het Federatiebestuur. Bij ontstentenis van de voorzitter--
(President) zit de vice-voorzitter (Deputy-president) de vergadering voor.-
Bij diens ontstentenis wijst het Federatiebestuur uit zijn midden een ---
voorzitter aan. Is geen enkel lid van het Federatiebestuur aanwezig, dan -
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ------------
De secretaris (Secretary Genera!) van het Federatiebestuur dan wel een--
door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notuleert de -
vergaderingen. -----------------------

Artikel 17 ------------------------
1. a. De bijeenroeping door de secretaris (Secretary Genera!) van door het -

Federatiebestuur uitgeschreven vergaderingen geschiedt door middel-
van schriftelijke of per e-mail gedane oproepingen, gericht aan de --
gewone leden, de aspirant-leden, kernen alsmede aan alle overige --
betrokkenen. ----------------------

b. De oproepingen dienen uiterlijk vier weken voor die vergadering te --
worden verzonden. --------------------

c. De oproepingsbrief dient de ter vergadering te behandelen -----
onderwerpen te vermelden. De onderliggende stukken die op deze --
onderwerpen betrekking hebben dienen te worden bijgevoegd dan wel-
te worden geplaatst op de internetsite van de Federatie. ------

d. Omtrent onderwerpen, die de oproepingsbrief niet vermeldt, kan niet -
rechtsgeldig worden besloten, tenzij het College van Mgevaardigden -
anders besluit. ----------------------

2. a. Voor zover een schriftelijk of per e-mail gericht verzoek als bedoeld in -
artikel 16 lid 3 der statuten de secretaris (Secretary Genera!) bereikt,-
doet hij binnen veertien dagen nadien een oproepingsbrief uitgaan voor
een vergadering te houden op een tijdstip uiterlijk zes weken na die -,-
oproep.

b. Indien de bijeenroeping niet binnen de in het vorige lid gestelde ---
termijn geschiedt, kunnen de in artikel 16 lid 3 bedoelde gewone leden -
zelf met inachtneming van het in dit artikel bepaalde zorg dragen voor -
de bijeenroeping. ---------------------

3. Het College van Mgevaardigden bepaalt zelf de plaats waar het zal---
vergaderen. ------------------------
Bij gebreke van overeenstemming daarover bepaalt het Federatiebestuur de
plaats der vergadering. --------------------

STEMRECHT IN VERGADERINGEN VAN HET COLLEGEVAN -----
AFGEVAARDIGDEN------------------
Artikel 18 -----------------------
1. Stemrecht komt alleen toe aan gewone leden. ------------
2. Een gewoon lid heeft in vergaderingen van het College van Mgevaardigden -
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een aantal stemmen, afhankelijk van het aantal leden dat dit lid telde op de -
eerste dag van het kwartaal, waarin de vergadering gehouden wordt, een en
ander volgens onderstaande tabel: ----------------

minder dan vijfentwintig leden: vijf stemmen; ----------
vijfentwintig tot en met dertig leden: zes stemmen; --------
eenendertig tot en met vijfendertig leden: zeven stemmen; -----
zesendertig tot en met veertig leden: acht stemmen; --------
eenenveertig tot en met vijfenveertig leden: negen stemmen; ----
zesenveertig tot en met vijftig leden: tien stemmen; --------
eenenvijftig tot en met vijfenvijftig leden: elf stemmen; ------
zesenvijftig tot en met zestig leden: twaalf stemmen; -------
eenenzestig tot en met vijfenzestig leden: dertien stemmen; -----
zesenzestig tot en met zeventig leden: veertien stemmen; ------
eenenzeventig en meer leden: vijftien stemmen. ---------

3. Ter bepaling van het aantal stemmen bij installatie van een gewoon lid--
heeft deze stemrecht naar gelang het aantal leden op de eerste dag van het -
kwartaal, waarop de installatie plaatsvindt. ------------

4. Indien een gewoon lid zijn opeisbare financiële verplichtingen -----
voortvloeiende uit het lidmaatschap van de Federatie over een -----
verenigingsjaar niet tijdig voldoet heeft het lid, met onmiddellijke ingang -
na de kennisgeving van het besluit dat het Federatiebestuur hem -conform
artikel 7lid 9 statuten- heeft geschorst, geen stem, totdat het lid aan zijn -
genoemde verplichtingen heeft voldaan. -------------

5. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij -
in de statuten anders is bepaald. -----------------

6. Over personen en ter verkiezing van het lid dat de vergadering van het --
daaropvolgende jaar organiseert, wordt bij gewaarmerkte briefjes gestemd.
Degene, die de meeste stemmen op zich verenigt, is gekozen. Staken de --
stemmen, dan wordt herstemd. Staken de stemmen ten tweede male, dan -
beslist het lot. ----------------------
Over zaken wordt mondeling gestemd. --------------
Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. ---

7. Een gewoon lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een -
ander gewoon lid. De volmacht kan slechts schriftelijk verleend worden en -
dient de naam van de volmachtgever, de handtekeningen van de tot ---
vertegenwoordiging van de betreffende vereniging bevoegde personen en .-
van de gevolmachtigde te bevatten alsmede de agendapunten, waarop de -
volmacht betrekking heeft. Een gewoon lid kan per vergadering ten hoogste
op grond van twee volmachten stem uitbrengen. ----------

8. Namens elk gewoon lid wordt gestemd door een vertegenwoordiger, die-
zich voor de aanvang van de vergadering als zodanig dient te registreren.-

BOEKJAAR. JAARVERSLAGEN BEGROTING ----------
Artikel 19 ------------------------
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ------
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2. De voorzitter (President) brengt in de meivergadering van het College van -
Mgevaardigden verslag uit over het door het Federatiebestuur gevoerde -
bestuur. --------------------------

3. Het Federatiebestuur brengt op de meivergadering van het direct ----
opvolgende verenigingsjaar van het College van Mgevaardigden in het jaar -
volgend op hun bestuursperiode, doch uiterlijk binnen zes maanden na --
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het -
College van Mgevaardigden, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging-
van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het --
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. --------------

4. Het College van Mgevaardigden benoemt telkenjare in de -------
januarivergadering een kascommissie, bestaande uit drie personen, die lid -
zijn van één der gewone leden van de Federatie en die geen deel uit mogen -
maken van het -te installeren- bestuur. In de meivergadering van ieder jaar
treedt de kascommissie in functie voor de duur van één jaar. De -----
kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het ----
Federatiebestuur en brengt verslag uit aan het College van Mgevaardigden -
van haar bevindingen. De kascommissie kan zich, mits met goedkeuring -
van het College van Mgevaardigden en op kosten van de vereniging, doen -
bijstaan door een registeraccountant. ---------------

5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording en het verslag van de --
kascommissie door het College van Mgevaardigden strekt tot decharge van -
het Federatiebestuur voor het gevoerde bestuur in zijn bestuursperiode. -

6. In de januarivergadering van het College van Mgevaardigden in het nieuwe
jaar wordt door het Federatiebestuur een begroting voor het lopende jaar -
voorgelegd, welke door en in die vergadering wordt vastgesteld. In deze --
vergadering brengt de penningmeester (Treasurer) een voorlopig financieel
verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. -----------

REGIO'S----------------------
Artikel 20 -----------------------
1. Het gebied van de Federatie, zijnde het in Europa gelegen grondgebied van -

het Koninkrijk der Nederlanden, is verdeeld in een door het ------
Federatiebestuur vast te stellen aantal regio's. -----------

2. In het huishoudelijk reglement wordt een nadere regeling opgenomen met -
betrekking tot de regio's. -------------------

RECHTSPERSONEN ------------------
Artikel 21-------------------------
1. Indien één der gewone leden een rechtspersoon wil oprichten, behoeft het -

daartoe de goedkeuring van het Federatiebestuur en behoeven de statuten -
en of reglementen van deze nieuwe rechtspersoon de goedkeuring van het -
Federatiebestuur. Een en ander is van overeenkomstige toepassing indien-
één of meerdere natuurlijke personen (leden, ereleden of senatoren) ---
gelieerd aan één of meerdere gewone leden een rechtspersoon wil(len) --
oprichten met statuten waarin "JCI", "Junior Chamber International" of-
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"Junior Kamer" voorkomt.
2. Indien het Federatiebestuur de in lid 1bedoelde oprichting van een nieuwe -

rechtspersoon goedkeurt, heeft het tevens de bevoegdheid een bestuurslid-
in de nieuwe rechtspersoon aan te wijzen.

3. De statuten van de in dit artikel bedoelde rechtspersoon dienen een ---
bepaling te bevatten, dat wijzigingen van de statuten en ontbinding de --
goedkeuring van het Federatiebestuur behoeven.

4. Het Federatiebestuur kan de in dit artikel bedoelde bevoegdheden ---
overdragen aan de juridisch raadgever (General Legal Counsel). -----

5. De beoordeling zal zo spoedig mogelijk geschieden doch uiterlijk binnen -
vier weken na binnenkomst.

REGLEMENTEN
Artikel 22
1. Het College van Mgevaardigden stelt één of meer reglementen vast, ---

waaronder in elk geval een huishoudelijk reglement.
2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze -

statuten.
3. Reglementen kunnen worden vastgesteld en gewijzigd door een besluit van -

het College van Mgevaardigden, genomen met een meerderheid van ---
twee/ derde van de uitgebrachte stemmen.

GEDRAGSCODE
Artikel2~
1. Het College van Mgevaardigden stelt een Gedragscode tegen ongewenst -

gedrag vast die door ieder individu, handelend binnen de Federatie, dient -
te worden nageleefd.

2. Er is een Reglement Vertrouwenscommissie en een door het College van -
Mgevaardigden benoemde vertrouwenscommissie. Handhaving van de --
gedragscode vindt plaats door het bestuur van de Federatie. ------

3. De leden van de Federatie dragen er zorg voor dat zowel de Gedragscode als
het Reglement vertrouwenscommissie rechtsgeldig worden opgenomen in -
de lokale statuten en/ of reglementen waardoor de leden van de lid- ---
verenigingen van de Federatie hieraan rechten kunnen ontlenen en hieraan
worden gebonden, in die zin dat de Federatie leden van leden rechtstreeks -
kan aanspreken op de naleving hiervan.

4. De tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en/ of maatregelen zal door de -
leden van de Federatie waar dit noodzakelijk is worden ondersteund, alles -
in de meest ruime zin van het woord.

WIJZIGING DER STATUTEN EN ONTBINDING DER VERENIllGilI~N~G:...---
Artikel 24
1. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen worden genomen door het --

College van Mgevaardigden met een meerderheid van ten minste ----
drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.

2. Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen door het
College van Mgevaardigden met een meerderheid van ten minste ----
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driejvierde van het aantal uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten
minste driejvierde van het aantal gewone leden van de vereniging. ----

3. Een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in dit artikel zal worden -
behandeld, moet ten minste vier weken van tevoren schriftelijk of per e- -
mail worden opgeroepen onder vermelding van het volledige voorstel tot -
wijziging of ontbinding. -------------------

4. Indien het vereiste aantal gewone leden niet op de vergadering aanwezig of-
vertegenwoordigd is, kan een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet-
rechtsgeldig worden genomen, doch zal een nieuwe algemene vergadering -
moeten worden bijeengeroepen te houden binnen een termijn van zes --
weken na de eerste vergadering. Op deze vergadering kan, ongeacht het-
aantal vertegenwoordigende gewone leden, een besluit als bedoeld in lid 2 -
van dit artikel worden genomen, mits met een meerderheid van driejvierde
van het aantal uitgebrachte stemmen. --------------

5. Wijzigingen in deze statuten treden niet in werking, alvorens deze bij ---
notariële akte zijn vastgesteld. -----------------

6. Bij ontbinding der vereniging zal door het College van Afgevaardigden aan-
de bezittingen der vereniging een bestemming worden gegeven, zo veel--
mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging. -------

SLOTBEPALING-------------------
Artikel2fl ------------------------
In alle gevallen, waarin deze statuten noch een reglement voorzien, beslist het -
Federatiebestuur. ------------------------
VOLMACHT-------------------

.j. Van het bestaan van voormelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam ---
gebleken en wel uit twee onderhandse akten van volmacht die aan deze akte -
zullen worden gehecht. ---------------------
WAARVANAKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte -
vermeld. ---------------------------
De comparante is mij, notaris, bekend. ----------------
De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. --------
De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de -
inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt ---
voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend. ------
Ondertekend door de verschenen persoon en de notaris.
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