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-1JR/DI/530096811/OPRICHTING VERENIGING
Concept 31 januari 2019

Heden, *, verscheen voor mij,
Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk:
*
te dezen handelend als gevolmachtigde van:
1. de heer G_______________ PASTOOR, geboren te * op *, legitimatie: * met
nummer *, geldig tot *, uitgegeven op *, wonende te *, *ongehuwd/gehuwd
en nimmer geregistreerd als partner, hierna te noemen: "oprichter 1";
2. de heer NIELS WICHMANN, geboren te Horsens (Denemarken) op twee
december negentienhonderd eenenvijftig, legitimatie: Deens paspoort met
nummer 208537547, geldig tot negenentwintig juli tweeduizend vijfentwintig,
uitgegeven op negenentwintig juli tweeduizend vijftien, wonende te 2720
Vanlose, Denemarken, Kastanie Allé 24, 1.th, ongehuwd en nimmer
geregistreerd als partner, hierna te noemen: "oprichter 2";
3. mevrouw IRENE KINGMA, geboren te Oss op tweeëntwintig oktober
negentienhonderd zesenzeventig, legitimatie: rijbewijs met nummer 5652757416,
geldig tot achtentwintig april tweeduizend zesentwintig, uitgegeven te
Amsterdam op veertien november tweeduizend zestien, wonende te 1071 XW
Amsterdam, Hobbemakade 118 H, geregistreerd als partner, hierna te noemen:
"oprichter 3",
oprichter 1, 2 en 3 zijn hierna tezamen te noemen: "de oprichters".
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de oprichters bij deze
een vereniging - hierna te noemen: de Vereniging - oprichten, die wordt geregeerd
door de volgende
STATUTEN.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam North Sea Advisory Council, hierna te noemen:
"de Vereniging". Zij is gevestigd in de gemeente Zoetermeer.
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-22. De Vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
DOELSTELLING
Artikel 2
1. De doelstelling van de vereniging is het voorbereiden en verstrekken van advies
met betrekking tot het management van visserij op de Noordzee namens de
belanghebbenden, ten einde een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van
de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese
Unie.
Het handelen van de adviesraad dient te allen tijden in overeenstemming te zijn
met de geldende Europese regelgeving op dit gebied.
2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
ORGANEN
Artikel 3.
1. De vereniging kent de volgende organen:
a. de algemene vergadering
b. het bestuur.
2. Het bestuur kan in haar dagelijkse werkzaamheden worden ondersteund door
een secretariaat.
3. Alle leden van de vereniging hebben een zetel in de Algemene
Ledenvergadering.
4. Taken van de algemene ledenvergadering zijn:
a. het vaststellen van het jaarverslag;
b. het vaststellen van het beleidsplan voor het volgende jaar;
c. het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement. De algemene
ledenvergadering kan deze besluiten onderwerpen aan de voorafgaande
toestemming van derden;
d. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders;
e. alle taken die niet een ander orgaan zijn opgedragen.
5. De algemene ledenvergadering besluiten op basis van consensus. Wanneer geen
consensus bereikt kan worden kan de erevoorzitter bepalen dat het onderwerp
in een volgende vergadering aan de orde komt in welke vergadering ten aanzien
van het besluit een beslissing kan worden genomen met ten minste een twee
derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping voor
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-3die vergadering dient te worden aangegeven dat ten aanzien van het betreffende
besluit met laatstgenoemde meerderheid kan worden besloten.
6. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een Uitvoerend
Comité. De algemene vergadering bepaalt het (maximale) aantal leden van het
Uitvoerend Comité, wie voor benoeming in het Uitvoerend Comité in
aanmerking komen en voor welke periode een lid van het Uitvoerend Comité
wordt benoemd. De algemene vergadering stelt een reglement vast waarin de
werkwijze van het Uitvoerend Comité en haar taken en bevoegdheden nader
worden vastgelegd.
7. Indien het bestuur wordt ondersteund door een Secretariaat, zal de aanwijzing
van het Secretariaat worden gedaan door het bestuur. Het Secretariaat stelt zich
in dienst van de vereniging en legt verantwoording af aan het bestuur. De taken
van het Secretariaat worden verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor organisaties die belangen
van de sectororganisaties vertegenwoordigen uit EU-lidstaten met aantoonbare
connecties met de visserij in de Noordzee en overige belangen groepen die
onder de invloedsfeer van het Gemeenschappelijk visserijbeleid vallen.
2. Bij de toelating tot het lidmaatschap wordt, zoveel mogelijk, gestreefd naar een
zodanig ledenverhouding tussen enerzijds leden die een vertegenwoordiger zijn
van de sectororganisaties en anderzijds leden die een vertegenwoordiger zijn van
een overige belangengroep, als overeenkomt met de ter zake voor de vereniging
geldende maatstaven. Deze verhouding dient zoveel mogelijk aanwezig te zijn in
alle organen van de vereniging alsook in het Uitvoerend Comité.
3. Elke vertegenwoordiger die lid wenst te worden meldt zich hier op zodanige
wijze voor aan, zoals door het bestuur wordt voorgeschreven. Het bestuur zal
niet tot toelating besluiten dan nadat zijn toetreding is goedgekeurd door de
Europese lidstaat waar de betreffende organisatie gevestigd.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
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5. Een lid van de vereniging kan zijn lidmaatschap op elk moment opzeggen, in
acht nemende de opzegtermijn van tenminste zeven (7) dagen vanaf het moment
van kennisgeving. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.
6. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen, als:
a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld, te voldoen;
b. wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk
van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken
lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen
stemrecht.
7. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschied door het bestuur.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld. Hij heeft het recht te worden gehoord en kan beroep
aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN TEGENOVER DE VERENIGING
Artikel 5.
1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
wordt voorgesteld door het bestuur en vastgesteld door de algemene
vergadering.
2. De vereniging kan haar leden ook andere (financiële) verplichtingen opleggen
mits op grond van een beslissing van de directie of van de Algemene
Vergadering.
3. Leden zijn tevens gehouden:
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de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede
besluiten van het bestuur of van de algemene vergadering na te leven; en
b. de belangen van de vereniging niet te schaden.
BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Artikel 6.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in een Europese lidstaat met een
belang in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
2. De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een Buitengewone Algemene
Ledenvergadering die bijeen wordt geroepen voor het doorvoeren van een
besluit tot het aanwijzen van een persoon als bestuurder worden bijeengeroepen
met inachtneming van een termijn van ten minste éénentwintig (21) dagen
Voor alle andere Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen geldt een termijn
van ten minste veertien (14) dagen.
De aankondiging moet de tijd, plaats en algemene lijst van agenda-items
aangeven. In het geval van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet
hierbij vermeldt worden dat het om deze specifieke soort vergadering gaat. De
aankondiging zal worden gedaan aan alle leden en bestuursleden.
3. Het bestuur en de algemene vergadering alsook het Uitvoerend Comité kunnen
een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. Het verzenden van
uitnodigingen kan worden opgedragen aan het secretariaat.
4. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn
alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering
zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het
besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het
woord te voeren.
5. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
vergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een
stemgerechtigde kan voor een ongelimiteerd aantal personen als gevolmachtigde
optreden. Een volmacht moet ten minste achtenveertig (48) uur voor
vergadering door het secretariaat of het bestuur ontvangen zijn
BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Artikel 7.
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a. De Erevoorzitter van de vereniging;
b. De Voorzitter van de vereniging;
c. Twee Vicevoorzitters van de vereniging.
2. De Erevoorzitter van de vereniging wordt met consensus door de Algemene
Ledenvergadering uit haar midden gekozen voor een periode van drie (3) jaar.
De Erevoorzitter van de vereniging handelt onafhankelijk en onpartijdig.
3. De Voorzitter van de vereniging wordt door de Algemene Ledenvergadering uit
haar midden genomineerd en wordt vervolgens middels consensus door het
Uitvoerend Comité gekozen voor een periode van drie (3) jaar. De Voorzitter
van de vereniging handelt onafhankelijk en onpartijdig. In het geval dat de
Voorzitter een van de zetels van het Uitvoerend Comité bekleedde, dan wordt
zijn zetel doorgegeven aan een andere vertegenwoordiger van de organisatie die
de nieuwe voorzitter eerder vertegenwoordigde. De Voorzitter van de vereniging
heeft geen stem in het Uitvoerend Comité.
4. De eerste Vicevoorzitter wordt gekozen uit de vertegenwoordigers van de
sectororganisaties die een zetel bekleden in het Uitvoerend Comité en wordt
jaarlijks door het Uitvoerend Comité benoemd. De eerste Vicevoorzitter dient
een lid van het Uitvoerend Comité te zijn en heeft een stem in het Uitvoerend
Comité.
5. De tweede Vicevoorzitter wordt gekozen uit de vertegenwoordigers van de
overige geïnteresseerde groepen die een zetel bekleden in het Uitvoerend Comité
en wordt jaarlijks door het Uitvoerend Comité benoemd. De tweede
Vicevoorzitter dient één van de leden van het Uitvoerend Comité te zijn en
heeft een stem in het Uitvoerend Comité.
6. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde
door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst.
BEVOEGDHEDEN VAN BESTUURDERS
Artikel 8.
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
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overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur is bevoegd om onder haar verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van taken te doen uitvoeren door een ander orgaan of een of
meerdere personen, indien het bestuur dit wenselijk acht. Het bestuur benoemt
dit orgaan of deze persoon/personen. Gedelegeerde taken zijn onderworpen aan
de voorwaarden die door het bestuur worden gesteld.
4. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal
in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is
door een schriftelijk gevolmachtigde. Ieder bestuurslid heeft één stem. Besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Besluiten
kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits met unanimiteit en mits
het besluit schriftelijk wordt vastgelegd.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
De vereniging kan worden vertegenwoordigd door het bestuur; of door twee
bestuurders tezamen handelend.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 10.
1. De vereniging heeft een Huishoudelijk Regelement dat wordt vastgesteld door
de Algemene Ledenvergadering. Elke wijziging moet voor commentaar worden
gepresenteerd tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en moet worden
goedgekeurd door ten minste twee/derde van de leden van het Uitvoerend
Comité. De Europese Commissie en de betrokken lidstaten dienen vooraf te
worden geconsulteerd.
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt op de website van de vereniging
gepubliceerd.
ONTBINDING
Artikel 11.
1. Voor ontbinding van de vereniging is een besluit van de Algemene
Ledenvergadering vereist dat dient te worden genomen met een meerderheid
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van ten minste een zodanig aantal stemmen als overeenkomt met twee/derde
van het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht in een voltallige vergadering
van de Algemene Ledenvergadering.
2. Nadat alle schulden en verplichtingen zijn voldaan en aan alle condities voor
financiering is voldaan, zullen alle resterende activa worden overgedragen aan
een organisatie met een min of meer gelijkluidende doelomschrijving.
Tenslotte werd verklaard:
Tot bestuurder van de Vereniging, in de achter hun naam vermelde functie, zijn
benoemd:
1. oprichter 1, de heer G___ Pastoor, Erevoorzitter;
2. oprichter 2, de heer N. Wichmann, Voorzitter;
3. oprichter 3, mevrouw I. Kingma, Tweede Vicevoorzitter.
De functie van Eerste Vicevoorzitter is vacant. Er zal zo spoedig een mogelijk Eerste
Vicevoorzitter worden benoemd.
Volmachten.
De volmachten zijn schriftelijk verleend; de desbetreffende geschriften zullen aan
deze akte worden gehecht.
Slot akte.
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de aanhef
van deze akte vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en
toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de
verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
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