-1STATUTENWIJZIGING VERENIGING
A17945 (ON1387)
Heden, twintig september tweeduizend zes, verscheen voor mij,
mr. Johannes -------Hendrikus Weber, notaris te Harderwijk: ----------------------------------------------------de heer Franciscus Johannes Petrus de Wit, geboren te Eindhoven op vier juli

negentienhonderd

zesenveertig, wonende Stationslaan 117-5 te 3844 GC -------gehuwd
met mevrouw Geert je van de Wetering, en heeft zich ------Harderwijk,
gelegitimeerd met Nederlands Paspoort, nummer: NB5794368, uitgegeven te
--Epe op eenentwintig februari tweeduizend twee.

---------------------------------------

De verschenen persoon verklaarde: -----------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering van de vereniging: VereenÏ!!:Ïne: van ------------------Muziekhandelaren en Uite:evers in Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam,
waarvan het postadres is Stationslaan 117-5 te 3844 GC Harderwijk, ingeschreven in
-

het handelsregister onder nummer 40530236, heeft op statutaire wijze besloten de --statuten van de vereniging te wijzigen. -------------------------------------------------------In voormelde vergadering werd de verschenen persoon aangewezen om van bedoelde
statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.

----------------------------------------Van de notulen van voormelde vergadering is een exemplaar aan deze akte gehecht.
De vereniging wordt voortaan geregeerd door de navolgende ----------------------------S1rA1rlJ1rEN: -----------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 1-------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam: Verenie:ine: van Muziekhandelaren en ---------1.
Uite:evers in Nederland (VMN), hierna aangeduid als "de vereniging". ---------Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
2.
---------------------------------------3. De vereniging, die werd opgericht op zestien juli negentienhonderd negen en te
dien tijde werd aangegaan voor negenentwintig jaar en vijf en halve maand en -bij Koninklijke Besluiten de dato acht november negentienhonderd achtendertig,
-

nummer vijfenzestig, en tweeëntwintig december negentienhonderd -------------zevenenzestig werd verlengd, wordt thans aangegaan voor onbepaald tijd. --------

I>oel-------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2-------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging heeft tot doel het behartigen en het bevorderen van belangen van de -muziekuitgeverij en de handel in muziekuitgaven, een en ander in de ruimste zin van
het woord.-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3-------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht dit doel te bereiken door: ---------------------------------------------betalingsvoorwaarden;
het vaststellen
aan te bevelen 1everings- en
a.

b.
c.
d.

e.

van

------------

het bestrijden van deloyale concurrentie; -----------------------------------------------het aangaan van overeenkomsten tot samenwerking met andere organisaties, ---ondernemingen en rechtspersonen; -----------------------------------------------------het opleggen
verplichtingen aan de leden ter uitvoering en handhaving van

van

-

getro ffen maatregelen; --------------------------------------------------------------------het organiseren van rechtspraak met toepassing van sancties in de gevallen, ----waarin aan de leden opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen; -----------

~

-2f.

het beslissen in geschillen tussen leden, wanneer het inroepen van die beslissing
door hen is verplicht gesteld, en in geschillen, die de leden enlof anderen

-------vrijwillig aan haar uitspraak onderwerpen; --------------------------------------------het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten;
g.
--------------------------------het bestuderen van commerciële vraagstukken betreffende de muziekuitgeverij
h.
en de handel in muziekuitgaven, ongeacht het medium; -----------------------------1.
ten behoeve van leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen
------aangaan, een en ander overeenkomstig artikel 2:46 Burgerlijk Wetboek. De ----vereniging kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan
een lid vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet; ---------------------------------het in stand houden van een bureau voor muziekauteursrecht, het oprichten en in
J.
stand houden van een archief van alle in Nederland verschenen en te verschijnen
muziekuitgaven, het oprichten en steunen van een eigen bureau, het uitgeven van
een orgaan, het verrichten van promotionele activiteiten; ----------------------------k.
alle andere wettige middelen, die aan het doel van de vereniging bevorderlijk --kunnen zijIl. ---------------------------------------------------------------------------------Lidmaatschap ------------------------------------------------------------------------------------

i\rtikel 4-------------------------------------------------------------------------------------------1. De verenigiIlg kent ledeIl. -------------------------------------------------------------------Van de vereniging kunneIl zowel Ilatuurlijke als rechtspersoIlen lid zijn.
a.

----

LedeIl kunneIl uitsluitend zijIl uitgevers van eIl grossiers en detaillisten iIl -muziekuitgaven.
----------------------------------------------------------------------Indien eeIl rechtspersoon lid is, wordt haar lidmaatschapsrecht uitgeoefeIld
door haar bestuurders, of haar gevolmachtigdeIl, waarbij een rechtspersooIl
-

slechts

2.

in vergaderiIlgeIl één stem kan uitbrengen. ------------------------------De leden worden ingedeeld in twee groepen, te weten: ------------------------b.
1.
de groep uitgevers van- en grossiers in muziekuitgaven; -----------------11.
de groep detailhandelareIl in muziekuitgaveIl.
-----------------------------Elk lid kan ter beoordeling van het bestuur tot één of twee groepen behoreIl; Ilaar
gelaIlg van hun bedrijf ingedeeld zijnde in één van de groepeIl, dieIleIl de leden
voor het vestigen van eeIl nevenbedrijf dat naar zijIl aard valt onder de ----------bedrijfsomschrijving van de andere groep hiervoor bij het bestuur toelating aan
-

-

3.

4.

te vrageIl eIl te verkrijgeIl. ----------------------------------------------------------------Elke groep kan zelfstaIldig vergaderen of door het bestuur worden ---------------bij eengeroep eIl eIl geraadpl eegd. --------------------------------------------------------Beide groepeIl zijIl bevoegd eigeIl huishoudelijke reglemeIlteIl vast te stelleIl ter
regeliIlg van haar groepsvergaderingeIl en groepsbelangen. Deze huishoudelijke
reglementeIl mogen Iliet in strijd zijn met de statuten enlofhuishoudelijk --------reglemeIlt van de vereniging; indieIl het bestuur vaIl oordeel is, dat het ----------huishoudelijk reglemeIlt van een groep op enig pUIlt in strijd is met de statuteIl of
reglemeIlteIl van de vereniging, is de betreffende groep gehoudeIl haar ----------reglementen op dat pUIlt aan te passeIl. Bij verschil van meIliIlg beslist de

--------

algemene ledenvergaderiIlg. ---------------------------------------------------------------

i\rtikel 5-------------------------------------------------------------------------------------------Zij, die als lid weIlsen toe te treden, geven hiervan kennis aan het bestuur, oIlder
1.
opgave van de groep (eIl), waartoe zij weIlseIl te behoreIl. BinneIl drie maanden
na de aanvraag moet over de toelatiIlg door het bestuur zijn beslist. ----------------

~.

-3Het bestuur houdt bij de beslissing rekening met door haar op te stellen
---------richtlijnen van toelating, waaronder mede begrepen de vraag of een kandidaat
-2.
3.

voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid en kredietwaardigheid.
----------------Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
-alsnog tot toelating besluiten.

-------------------------------------------------------------Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de ---inhoud van de statuten, van het huishoudelijk reglement van de vereniging en
--van dat van de groep(en), waartoe zij behoren, alsmede van de bepalingen, -----neergelegd in wettig genomen besluiten van de vereniging eu/of rechtsgeldig

---

door haar gesloten overeenkomsten.
-----------------------------------------------------Zij verklaren zich daaraan, alsmede aan wettig te nemen besluiten eu/of __________

4.

rechtsgeldig te sluiten overeenkomsten, te zullen onderwerpen en deze stipt te
-zullen nakomen en uitvoeren. ------------------------------------------------------------Bij wisseling in de persoon van de bestuurder van een lid-rechtspersoon, of in de
persoon van firmanten van een vennootschap onder firma, die firmanten-lid zijn,
moet de nieuwe bestuurder of de nieuwe firmant voldoen aan de eisen van -----toelating, zoals omschreven in lid I van dit artikel.
-----------------------------------Na overlijden of liquidatie van een lid kunnen diens rechtsopvolgers of ---------erfgenamen het lidmaatschap gedurende zes maanden voortzetten. Het
----------lidmaatschap wordt van kracht terstond na publicatie in het orgaan van de
------vereru~ng. ----------------------------------------------------------------------------------Het bestuur beslist binnen deze zes maanden over de toelating als lid van -------voornoemde rechtsopvolgers of erfgenamen. ------------------------------------------De vereniging kent een voorlopig lidmaatschap, te verlenen in geval van twijfel
omtrent de vraag of de kandidaat zal voldoen aan de toelatingseisen. De --------kandidaat, die als voorlopig lid is aangenomen, geniet alle rechten, welke de
---leden genieten, met uitzondering van het stemrecht op vergaderingen en is -----onderworpen aan alle verplichtingen, welke voor de leden uit hun lidmaatschap
voortvloeien. Het voorlopig lidmaatschap geldt voor uiterlijk een periode
één jaar.

van --

-------------------------------------------------------------------------------------anders wordt beslist, aan de ----------betreffende kandidaat het lidmaatschap automatisch geacht te zijn verleend.-----Deze beslissing komt tot stand op dezelfde wijze als bepaald in lid 1 van dit -----

Na verloop van die termijn zal, indien niet

artikel.-----------------------------------------------------------------------------------------

J\rtikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------1.
door overlijden van het lid, met dien verstande, dat, zodra de erfgenamen tot
a.
lid zijn toegelaten, het lidmaatschap van de overledene wordt geacht te zijn
voortgezet vanaf de dag van overlijden;

-------------------------------------------door ontbinding van het lid-rechtspersoon; ---------------------------------------door opzegging door het lid; --------------------------------------------------------c.
door opzegging door de vereniging; ------------------------------------------------d.
door ontzetting. ------------------------------------------------------------------------e.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het -einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur voor dertig

b.

2.

----

september van enig j aar. -------------------------------------------------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap --door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

-------------------------------------

~
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Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: ------------------________________________________
indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap
a.
b.

te laten voortduren; -----------------------------_______________________________________
binnen een maand, nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn

beperkt

of hun verplichtingen zijn verzwaard,

_

---

aan een lid bekend is ---------_
meegedeeld
(tenzij
het betreft een wijziging van de geldelijke
geworden of
rechten en verplichtingen);
---------------------------________________________________

binnen een maand, nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
----------------------------_
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
kan tegen het einde van
het lopende boekjaar door het bestuur worden
c.

3.

gedaan:-------------------------------wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op
een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
----vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
----------------------------wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat ---moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
-------------opzeggingstermijn
is ten minste vier weken.
De
--------------------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
--door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
------------------------------------_
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
------gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
-----------------------------------------De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. ----------Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen ofbesluiten 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
-

-

4.

-

--

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
-----------------ledenvergadering.

----------------------------------------------------------------------------

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een -geschorst lid heeft geen stemrecht.
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
-----

-------------------------------------------------------

5.

beslist.----------------------------------------------------------------------------------------J\rtikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------Wegens overtreding van bepalingen van statuten en huishoudelijke reglementen
----en/ofvan wettig genomen besluiten, genomen vóór of tijdens het lidmaatschap of --voorlopig lidmaatschap van betrokkenen, kunnen ook na het eindigen van het
-------lidmaatschap of voorlopig lidmaatschap maatregelen getroffen worden, wanneer het
feit, dat daartoe aanleiding geeft, is gepleegd tijdens het lidmaatschap, waarbij tevens
alle uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen ook na opzegging van het --lidmaatschap blijven bestaan tot op de datum, waarop het lidmaatschap definitief
---eindigt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(;elcllIli<lclelell
J\rtikel 8
1.

------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ---------------------------------------

-s-/f
b.

contributies en entreegelden vast te stellen door de algemene
----------------ledenvergadering;
---------------------------------------------------------------------heffingen en boeten, volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement

c.

en bindende besluiten te betalen;
---------------------------------------------------erfstellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten, welke de

a.

----

vereniging mocht verwerven. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard
onder voorrecht van boedelbeschrijving;

-------------------------------------------

d.

renten.-----------------------------------------------------------------------------------De algemene onkosten van de vereniging zullen jaarlijks worden bestreden uit-2.
de kas van de vereniging; het staat de groepen ingevolge daartoe door de
-------betrokken algemene ledenvergadering genomen besluiten vrij zelfstandig -------contributie of hoofdelijke omslagen van haar leden te heffen ten behoeve van
--specifieke groepsbelangen.
---------------------------------------------------------------Algemene ledenv ergaderingen ---------------------------------------------------------------i\rtikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping
-

bepaald.

--------------------------------------------------------------------------------------------

i\rtikel 10 -----------------------------------------------------------------------------------------1.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst
zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur enlof de algemene
I edenvergadering zijn ui tgenodigd.

2.

3.

4.

--

-----------------------------------------------------------------

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.
---Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde
-

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een '--------------stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in

---

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
-------dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit --kan ook schriftelijk tot stand komen. ----------------------------------------------------De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene -----------ledenvergadering worden gehouden.

----------------------------------------------------Alle besluiten waaromtrent bij de wet ofbij deze statuten geen grotere ----------meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel --verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een ---------volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, -die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. ------------Besluiten kunnen door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen,
6.
nadat deze besluiten door de groepen, als bedoeld in artikel 4, zijn behandeld en
daar met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden zijn goedgekeurd. -Het in de vorige alinea bepaalde geldt niet ten aanzien van de vaststelling van de
verenigingcontributie, welke vaststelling onveranderd aan de algemene
----------ledenvergadering blij ft opgedragen.
-----------------------------------------------------i\rtikel 11 __________________________________________________________________________________________
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
1.
afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. ---------------------------------5.

-

-6-

~

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
-----leiding.

2.

----------------------------------------------------------------------------------------

Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel ----omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
----------------------------------Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd ------gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

-------------------------------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
-----meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
---hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
--------verlangt.--------------------------------------------------------------------------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemmiIlg.-------------------------------------------------------------------------------------

3.

Van het ter algemeIle ledeIlvergadering verhandelde worden Ilotulen gehoudeIl
door de secretaris of door een door de voorzitter aaIlgewezeIl persooIl. -----------Deze notuleIl wordeIl in dezelfde of in de eerstvolgeIlde algemeIle ---~------------1edeIlvergaderiIlg vastgesteld eIl teIl blijke daarvaIl door de voorzitter eIl de
-----

secretaris VaIl die vergadering

-ondertekend.--------

J\rtike1 12 -----------------------------------------------------------------------------------------Het boekjaar van de vereniging is gelijk aaIl het kaleIlderjaar. ----------------------1.
Jaarlijks wordt ten miIlste ééIl a1gemeIle ledenvergaderiIlg gehoudeIl en wel
----binnen zes maaIlden Ila afloop van het boekjaar, behoudens verlenging VaIl deze
termijIl door de algemene ledenvergadering. In deze a1gemeIle ledeIlvergaderiIlg
breIlgt het bestuur zijIl jaarverslag uit over de gaIlg VaIl zaken iIl de verenigiIlg -eIl over het gevoerde beleid. Het legt de ba1aIls en de staat van bateIl eIl1asteIl -met een toelichting ter goedkeuring aaIl de algemeIle ledenvergaderiIlg over.-----

Deze stukken wordeIl ondertekend door de bestuursleden; oIltbreekt de ----------ondertekeniIlg VaIl eeIl of meer hen, dan wordt daarvan oIlder opgave VaIl ------redeIleIl melding gemaakt. ----------------------------------------------------------------Na verloop van de termijIl kan ieder lid iIl rechte vorderen VaIl de gezameruijke
dat zij deze verplichtiIlgen Ilakomen. -------------------------------------Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld iIl het vorige lid aaIl de
algemene ledeIlvergadering niet overgelegd eeIl verklaring afkomstig van een --

bestuurders

2.

-

accouIltant als bedoeld iIl artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan benoemt
de algemeIle ledenvergaderiIlg, jaarlijks, een commissie van ten minste twee ----

3.

leden die geeIl deel van het bestuur mogen uitmakeIl. --------------------------------Het bestuur is verplicht aaIl de commissie teIl behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffeIl, haar desgewenst de kas eIl de --

waarden te tOIleIl en iIlZage in de boekeIl en bescheiden VaIl de vereIligiIlg te ---4.
5.

geveIl. ----------------------------------------------------------------------------------------De commissie oIlderzoekt de iIllid 1 en lid 3 bedoelde stukkeIl. -------------------Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere ---------------boekhoudkundige kennis, dan kaIl zij zich op kosteIl VaIl de vereniging door een
deskuIldige doeIl bij staaIl. De commissie breIlgt aan de algemene

------------------

ledenvergaderiIlg
J\rtikel 13

verslag van haar bevindingeIl uit. -----------------------------------

---------------------------------------------------------~--------------------------------

1.

AlgemeIle ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo -----dikwijls het dit weIlselijk oordeelt of daartoe op groIld van de wet verplicht is.---

-72.

Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de
----------------stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen
van een -----algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening
van het
-

verzoek.--------------------------------------------------------------------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
------kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ------------------ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste landelijk veel gelezen dagblad. De verzoekers -----

kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de --------vergadering en het opstellen van de notulen.
3.

-------------------------------------------De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
-----------------lJestllllr -------------------------------------------------------------------------------------------J\rtikel 14 -----------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vier en maximaal tien leden,
1.
waarvan de helft wordt gekozen in de groepsvergadering van de uitgevers en --grossiers en de andere helft in de groepsvergadering van de detailhandelaren.
---De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de -leden van de vereniging.

2.

-------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.-----------------De aldus gekozen bestuursleden verdelen de functies in het bestuur onderling,
bij welke verdeling er voor wordt zorg gedragen. dat het voorzitterschap van de
vereniging bij toerbeurt gedurende een jaar wordt vervuld door de voorzitters
-

---

3.

van één van beide groepen. ---------------------------------------------------------------De voorzitter tezamen met de voorzitter van de andere groep vertegenwoordigen
de vereniging in en buiten rechte. Bij ontstentenis van één van hun wordt hij/zij
vervangen door de secretaris van de groep waartoe hij/zij behoort.

----------------

4.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is ---eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

-------------Wie gekozen wordt in de plaats van een tussentijds afgetreden bestuurslid, -----neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. ----------------

Hetzelfde is van toepassing op bestuursleden van de groepen als bedoeld in ----artikel 4. -------------------------------------------------------------------------------------Leden van door de algemene ledenvergadering van de vereniging of van door --één van de groepen ingestelde commissies worden benoemd voor onbepaalde
--

5.

6.

tij d, tenzij anders vastgesteld. ------------------------------------------------------------Het bestuur kan te allen tijde één of meerdere functionarissen, buiten de handel
in muziekuitgaven staande, aantrekken ter verlichting van zijn werkzaamheden,
alsmede te zijner voorlichting, aan wie onder meer de functies van voorzitter, --secretaris en/of penningmeester kunnen worden opgedragen en aan wie door het
bestuur uit de middelen der vereniging een honorarium kan worden toegekend.-De bestuursleden, gekozen in de groepsvergadering van de groep uitgevers en
-

-

grossiers, vormen het bestuur van die groep en de bestuursleden, gekozen in de

-

t
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groepsvergadering van de groep detailhandelaren, vormen het bestuur van die -groep. -----------------------------------------------------------------------------------------

7.
8.

Niet meer her- of verkiesbaar in bestuursfuncties binnen de vereniging zijn leden
van de vereniging, die de leeftijd van zevenenzestig jaar hebben bereikt. --------Niet verkiesbaar tot bestuursleden van de vereniging, haar groepen zijn
---------personen, die een belangrijk gedeelte van hun inkomen verdienen als componist
oftekstdichter, dan wel het grootste deel
van hun inkomen trekken uit arbeid als
maker enlofproducent enlofverkoper van geluidsdragers en/ofbeeld- en -------geluidsdragers.

-------------------------------------------------------------------------------

Het indienen van kandidaten voor het bestuur dient schriftelijk te geschieden, --uiterlijk twee weken, voordat de desbetreffende vergadering zal plaats vinden.
-10. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene

9.

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de
----uitgebrachte
11.

stemmen.---------------------------------------------------------------------De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie --maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
-

de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. --------------------------------12. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is ------gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in
de vacature( s) aan de orde komt. ---------------------------------------------------------Bestuursbevoegdheid

-------------------------------------------------------------------------i\rtikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en voorts met -1.
het voorbereiden van alle door de algemene ledenvergadering te nemen ----------

2.

besluiten.-------------------------------------------------------------------------------------De voorzitter houdt toezicht op de algemene werkzaamheden en regelt en leidt

-

de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.

3.

4.

----------------------------------------Bij ontstentenis wordt hij door een vice-voorzitter vervangen. ---------------------De secretaris voert de correspondentie, houdt de notulen van de algemene ------ledenvergadering en bijeenkomsten en maakt het jaarverslag.
---------------------Bij zijn verhindering of ontstentenis neemt een ander bestuurslid, door het -------

bestuur aan te wijzen, zijn functie waar. ------------------------------------------------Het bestuur stelt de begroting in concept vast, welke door de algemene ----------ledenvergadering in de eerste zes maanden van het verenigingsjaar moet worden
goedgekeurd.

5.
6.

7.

8.

---------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur is belast met het voor alle leden bindend uitleggen en toepassen van
deze statuten en van het huishoudelijk reglement. ------------------------------------Het bestuur is voorts belast met alles, wat volgens de bepalingen van statuten --enlofhuishoudelijk reglement tot de taak van het bestuur behoort of wat --------daaronder uit de aard der zaak is begrepen. --------------------------------------------De penningmeester heeft het dagelijks beheer over de geldmiddelen. Bij zijn ---verhindering of ontstentenis neemt een ander bestuurslid, door het bestuur aan te
wijzen, zijn functie waar. -------"'---------------------------------------------------------Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene ledenvergadering met een
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, bevoegd tot --
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J

het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
--onroerende goederen (registergoederen), tot het sluiten van overeenkomsten,
---waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt,
--zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
9.

een ander verbindt. -------------------------------------------------------------------------Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de
artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.

Verplichtingen

van de leden

---------------------------

----------------------------------------------------------------J\rtikel 16 -----------------------------------------------------------------------------------------De leden zijn verplicht de bepalingen en statuten, huishoudelijke reglementen en
---bindende besluiten van de vereniging na te leven, op straffe, bij overtreding, van de
sancties, genoemd in artikel 17. De leden zijn onderworpen aan de rechtspraak van
de daartoe in de statuten aangewezen organen.
---------------------------------------------De leden kunnen onderlinge geschillen, waarover zij geen overeenstemming kunnen
-

-

bereiken, betreffende de kleinhandel

of groothandel in muziekuitgaven

en de --------beslissing
te onderwerpen -muziekuitgeverij en alles wat daarmede samenhangt, ter
-commissie------------aan het oordeel van de geschillen
taakomschrijving
samenstelling,
de
de
belast
alsmede
Het bestuur zal zijn
met
van de

geschillencommissie.----------------------------------------------------------------------------Disciplinaire maatregelen -------------------------------------------------------------------J\rtikel 17 -----------------------------------------------------------------------------------------1. Als disciplinaire maatregelen kunnen worden opgelegd: ------------------------------waarschuwing;
a.
------------------------------------------------------------------------b. berisping; ------------------------------------------------------------------------------c.

boete;

------------------------------------------------------------------------------------

verdere maatregelen, welke nodig geacht mochten worden. -------------------Bij elke overtreding of niet-naleving van de statuten, het huishoudelijk
----------reglement of een besluit der vereniging kan een disciplinaire maatregel of wel -een boete worden opgelegd. Het treffen van een zodanige disciplinaire maatregel
d.

2.

wordt in het officiële orgaan van de vereniging gepubliceerd, behalve wanneer
een waarschuwing wordt gegeven. Heeft de vereniging geen officieel orgaan, --dan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan alle leden. ----------------------------

~tatUltenvvijziging-------------------------------------------------------------------------------J\rtikel 18 -----------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

3.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ------'
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat -----aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ----------------------------Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de ---leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.------------------------------------------------------------------------------------Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts --worden besloten, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van drie/vierde van het aantal geldig

uitgebrachte stemmen.----------------------------------------------------------------------
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-

-

Indien in de eerste vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, dan --wordt niet eerder dan veertien dagen en niet later dan vier weken na de eerste --vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, mits met een

-----

4.

meerderheid van drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ----aantal aanwezige leden, besluiten als hiervoor bedoeld kunnen worden genomen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
-

ojpgemaakt. ----------------------------------------------------------------------------------Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen ----5.

verlijden.-------------------------------------------------------------------------------------Het bejpaalde in de leden 1 en 2 is niet van toejpassing, indien in de algemene --ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
-

6.

het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. --------De bestuursleden zijn vefJPlicht een authentiek afschrift van de akte van ---------statutenwijziging en een volledige doorlojpende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van --Koojphandel en Fabrieken gehouden register.
-------------------------------------------

Ontbinding en vereffening
-------------------------------------------------------------------J\rtikel 19 -----------------------------------------------------------------------------------------Het bejpaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toejpassing
1.
ontbinding van de
Ojp een besluit van de algemene ledenvergadering tot
---------2.

-

verenl~ng.-----------------------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in ------------------overeenstemming

3.

4.

5.

6.

met het doel van de vereniging. ------------------------------------geschiedt
door het bestuur. ---------------------------------------------De vereffening
blijft
de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening
Na de ontbinding
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bejpalingen --van de statuten zoveel mogelijk van kracht. --------------------------------------------In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar -liquidatie".
naam worden toegevoegd de woorden "in
--------------------------------De vereffening eindigt ojp het tijdstijp waarojp geen aan de vereffenaar bekende -baten meer aanwezig zijn. -----------------------------------------------------------------De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na aftoojp van de vereffening. Bewaarder is degene die

--

door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. --------------------------------------Ileglernenten-------------------------------------------------------------------------------------J\rtikel 20 -----------------------------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en -----1.
wijzigen, in welke reglementen onderwefJPen worden geregeld waarin door deze

of niet volledig wordt voorzien. ------------------------------------------Een reglement mag geen bejpalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
statuten niet

2.

deze statuten.--------------------------------------------------------------------------------Ojp besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bejpaalde
3.
in artikel 18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toejpassing. ----------------------~lotbe)Jaling --------------------------------------------------------------------------------------

J\rtikel 21 -----------------------------------------------------------------------------------------bevoegdheden toe,
Aan de algemene ledenvergadering komen in.de vereniging alle
ojpgedragen.
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn

----------------

-

J'

-11-ff,
Aan te hechten stukken -----------------------------------------------------------------------voormelde notulen. -------------------------------------------------------------------------5;lot

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, de ------zakelijke inhoud aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
-----------------De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen ---prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen. --------------------------------------------------De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. ----------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Harderwijk op de datum als in het hoofd van deze
-

akte vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
versc enen persoon en v~rvolgens door mij, notaris,
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