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Heden een juli negentlenhonderd een en negentig, versche-
nen voor miJ, MR PAULUS JOHANNES GERÀRDUS CORNELIS MÀRIA -
MÀNDOS, candidaat-notaris, wonende te Sint-Michielsgestel,
hierna te noemen: notaris, als plaatsvervanger van MR ----
JOÀNNES FRÀNCISCUS JOSEPHUS MÀRIA TEN BERGE, notaris ter
standplaats Sint-Michielsgestel: ------
1. De Heer Dr Antonius Jacobus Leonardus van Hooff, uni-

versitair hoofddocent, wonende te Niimegen, Olden
Barneveltstraat 16.b. (6512 Àw); en

2. De Heer Drs Àtte Visser, docent, wonende te À1phen aan
den Rijn, Herenhof 233 (2402 DL).

PRÀEMISSE.
De comparanten verklaarden vooraf:

dat te Utrecht is gevestigd de vereniging, genaamd:
"Vereniging van Classici in Nederland", opgericht op
zestien augustus negentienhonderd negen en zestig en
erkend krachtens de Wet van twee en twintig aprl-1 acht-
tienhonderd vijf en vijftig Staatsblad 32, bij Konink-
lijk Besluit van achttien november negentienhonderd
negen en zestig, nummer 63;
dat de statuten van de vereniging nimmer zíjn opgenomen
in een notariëIe akte en nimmer rechtsgeldig zíjn gewij-
ztgd;
dat de vereniging is ingeschreven in het verenigingenre-
giister, gehouden bij de Kamer van Koophandel te Utrecht
onder nunmer v 477524i ---'--
dat in de algemene ledenvergaderj-ng, gehouden op drie en
twintig februarl negentienhonderd een en negentig te
Utrecht is besloten tot algehele herzj-ening van de sta-
tuten en tot opneming daarvan in een notariële akte, êo
dat onder meer de huidige comparanten zijn aangewezen om

die akte te doen opmaken án te ondertekenen, a} hetgeen
blijkt uit een aan deze akte gehecht uittrekseL uit de
notulen van dj-e vergadering, welk uittreksel aan deze
akte is gehecht

Mitsdien verklaarden de comparanten, ÍÍt hun hoedanigheid
van voorzítter, respectievelijk secretaris van de vereni-
ging, ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene
ledenvergadering dat de statuten thans luiden al-s volgt: -
Naam, zetel en doel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Classici in
Nederland" (V.C.N. ).
zíj is gevestigd te Àlphen aan den Rijn.
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het vere-
nigingsjaar valt- samen met het kalenderjaar
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van:
L. de studie van de Griekse en Romeinse Oudheid in de

ruimste zíni
2. de belangen van het onderwiJs in de klassieke taal- en
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letterkunde;
3. de belangen van diegenen die bij de studie van de

Grlekse en Romeinse-oudheid en blj het onderwiis in de

klassieke taal- en letterkunde betrokken zijn.
Àrtikel 4
iiffienI1Jk1ngvanhethierbovengeste1dedoe1zaI
worden nagestreefd door: ------
1. het houden van vergaderingen;
Z. het organiseren enTof bevorderen van tandelijke en re-

gionalé bijeenkomsten voor post-academiale vorming op
ietenschappeliik en,/of didaktisch gebied;

3. het leggen van contacten met andere organisatle: op het
gebied-Ían de wetenschapsbeoefening van de Griekse en -
Romeinse oudheid, zowel- in binnen- als buitenland;

4. het uitgeven van publicaties, hetzij zelfstandig, het-
zLJ 1n samenwerklng met anderen;

5. hel ultwisselen van nleuwe gegevens betreffende de we- '-
tenschapsbeoefening van en het onderwijs in de klassie-

.i n.ke talen in de rulmste zíni
6. tret met raad en daad terzijde staan van dj-egenen die

en Romeinse Oudheid en bij
taal- en letterkunde be-bÍj de studie van de Griekse

het onderwljs in de klassieke
trokken zijn

LidmaatschaP --
Artikel 5
Leden kunnen zijn: ------
1. z1j die met loea gevolg het doctoraal examen ín de

klássieke taát- en letterkunde hebben afgelegdi -------
2. zíj die met goed gevolg het propaedeutisch examen in de

klassÍeke taát- eá tetierkunde hebben afgelegd en zich
voorbereiden op het d-octoraal examen daarj-nt ----

3. zLJ dle anders"ins be?oepshalve bij de doelstellingen - '
van de vereniging betrokken zijn; ---

4. degenen voor Íi"-de ledenvergadering het lidmaatschap
van de vereniging gewenst acht bii het nastreven van -
ha:rr doelstellingen

Arti,.'.1 6
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van -

het bestuur na schriftelijke aanmelding.
2. Bij niet-toelating door het bestuur kan de

vergadering alsnog tot toelating besluiten'
algemene

Artikel 7
L Het lidmaatschaP eindigt door:

de dood van het lid; ------:
schriftelijke opzegging door het lid;

- qnhri €{-a'l i iko onze,ocrin.Í nAmens de verschriftelijke opzegging namens de vereniging;
- ontzetting

Z. Opzegging van het lidmaatschaP namens de r4ereniging kan
geschj-eden door het bestuur met j-nachtnemi-ng van een --
ópzegtermijn van tenminste vier weken, wannèer het lid
náefi opgeÉouden te voldoen aan de vereisten welke door
de statuten voor het lidmaatschap gesteld worden
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De opzegging door het bestuur kan voorts met onmiddel-
lijke beëindiging van het lidmaatschap plaats hebben,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Deze
opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van
reden(en).

3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit-
gesproken wanneer een Lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluÍten van de vereniging handelt of
de verenlging op onredelljke wijze benadeelt. De ont-
zetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken -
Iid ten spoedigste van het besluit, met opgave van re-
den(en), in kennÍs steIt. De betrokkene is bevoegd bin-
nen één maand na ontvangst van de kennisgeving in be-
roep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep J.s het l1d ge-
schorst. Het besluit van de algemene ledenvergaderlng
tot ontzetti-ng zal moeten worden genomen met tenminste
twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel I
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een perio-
de van ten hoogste een maand, in geval het fid bij herha-
llng in strljd handelt met zijn lidmaatschapsverplich-
tlngen of door handellngen of gedraglngen het belang van -
de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende
de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het
lldmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat ult tenminste viJf personen. Het

aantal bestuurders woqflt vastgesteld door de algemene
vergaderlng.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit
de leden der vereniging benoemd, met dien verstande dat
de voorzltter door de algemene vergaderlng l-n functle
wordt benoemd. Het bestuur wlJst uit zijn mldden een --
secretaris en een penningmeester aan.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of
ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor
een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten-
minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen

4. De bestuurders zijn bevoegd ten allen tijde zelf hun --
ontslag te nemen, mits met een opzegtermijn van tenmin-
ste drie maanden

5. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie
jaar. Na ommekomst van die periode treedt een be-
stuurslid af bij de eerstvolgende algemene vergadering.
Een aftredend bestuurslid is éénmaal terstond herkies-
baar en daarna eerst weer na een periode van twee jaar.

Verteqenwoordiging
Artikel l-O
1. De vereniging wordt ln en bulten rechten vertegenwoor-
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dlgd door de voorzitter tezamen met de secretarls of depenningmeester --------_2- voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het ko-pêD, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van on_
roerende goederen, voor overeenkomsten waarbj-j de ver-eniging zi-ch a1s borg of hoofdelijk medeschulàenaar ---verbindt, zi-ch voor een derde sterk maakt of zich tot -zekerhej-dsstelring voor de schuld van een derde ver-bindt, behoeft het bestuur de goedkeurlng van de arge-
mene vergaderlng -----L--

Geldmiddelen
Ertikef 11 -
De inkomsten van de vereniging
1. contributies van de leden,

algeme,ne vergadering wordt

bestaan ui-t:
waarvan de hoogte door de
vastgesteld;

2.
3.
4.
A1

eventuele subsidies;
opbrengsten uit activlteiten of publicatles;
toevalllge baten.

Artikel 1
1. Binnen zes maanden na afroop van elk boekjaar wordt een

algemene vergadering (Jaarvergaderlng) geÉouden. Hetbestuur brengt ln deze vergadèring zi3n-5aarverslag uiten doet, onder overlegging van de-nodige bescheideá,rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen --boekjaar gevoerd bestuur
2. De argemene vergadering benoemt Jaarlijks, doch ulter-rijk dertig dagen vóór de Jaarveigaderíng, een commls-sie van tenmi-nste twee reden, die geen déer mogen uit-

maken van het bestuur, tot onder=oák van de reÈening enverantwoording over Lret ropende casu quo laatst ver-streken boekjaar. De commissle brengt ter jaarvergade-
rlng verslag ui-t van haar bevindingán. Verelst het on-derzoek bj-jzondere boekhoudkundÍge kennis dan kan de
commissi-e zíc,h door een deskundige doen bijstaan. ---. -3. Het bestuur -s verpricht aan dezó commissió arle door -haar gewens'i: inllchtingen te verschaffen, haar desge-wenst de kas en de waarden der verenlging te vertonen -en inzage van de boeken en bescheiden dei vereniging te
geven

4. Goedkeurl-ng_door- de.argemene vergaderlng van het Jaar-verslag en de rekening en verantwoording strekt het be-stuur tot décharge
5. rndien de goedkeurlng van de rekening en verantwoordingwordtgeweigerd,danneemtdeatgemeÁevergaderinga1

die maatregelen welke door haar in het beIáng van devereniging nodig geacht worden
Artikel 13
1- De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen doorhet bestuur, met inachtneming van eán tórmijá van veer-tien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan al-l-e leden te zenden schriftefijke mededeling.
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2' Beharve de Ín artlkeL -r2 bedoelde Jaarvergaderlng€h,zullen algemene vergaderlngen wordón genouden zo dik-wijls het bestuur z;lks weáselijk acht, alsmede zo dik-wijrs zulks schrifterijk met oplave van de te behande-len onderwerpen wordt verzocht-áoor tenminste een zoda_nig aantal leden ars bevoegd is tot het uitbrengen vaneen/tlende gedeelte der stemmen Ín de algemene íergaae-
^ ring, indien daarin a1le leden tegenwooráig zijn3- Na ontvangst van een verzoek a1s In 1id 2 bedoerd ishet bestuur verpricht tot bijeenroeping ener argemenevergadering op een termijn vàn niet 1aáger dan iler we-ken. rndien aan het verzóek tot biJeenróeplng blnnenveertlen dagen nadat dlt door het Éestuur werd ont_vangen, geen gevorg wordt gegeven, zu1len de verzoekerszerf tot di-e biJeenroeping kunnen overgaan op de wlJzewaarop het bestuur de argemene vergadeil.rgerr-bÍJeen-roept
9tgpilg= : Besluitvorming
èqtikel L4
illr:e-:aaen-hebben toegang tot de argemene vergaderingen hebben daar i.eder één-stem ________
2' stemming ?y:t zaken geschledt mondeling, over personenschriftelijk- Het aaánemen van voorsteÍien bij acclama-tle ls mogelljk, mits dlt geschiedt op voorster van devoorzitter, en geen der aanwezigen stómrning verlangt. -3- over alle voorster-ren betreffenáe zaken wordt besristbij volstrekte meerderheid aer uitgebrachte stemmen,voorzover de statuten niet anders ËepaIen. Bij stakingvan stenmen wordt het voorstel geacht te zijn verwor-pe?. Bij stemming over personen is hij gekolen, die devolstrekte meerderheid áer uitgebrachte-stemmen op zíd.heeft verenigd. rndiéh niemand die meerderhei.d heeftverkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen depersonen' die het grootste aantal áer uitgebrachtestemmen hebben verkregel en i-s hlj gekozen, die bij dietweede stemmÍng de meerderhei-d aei iitgebrachte stemmenop zich heeft vereni.gd. rndien bij di-e tweede stemmingde stemmen staken beslist het rotl onder stemmen wordenin dit artikel verstaan gerdig uitgebrachte stemmen,zodat niet in aanmerking komeá bIaÁco of ondertekende

stemmen
4- Een ter vergaderi-ng door de voorzitter uitgesproken ---oordeel dat een besrui-t is genomen, is besli-ssend.rndien echter onmiddelrijk áa het uitspreken van ditoordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt eennieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der ver-gadering of, indien de oorspronkelijke stemming niethoofdelijk of schrifterijk geschiedáe, één steígerech-tigde aanwezige dit vertángiArtikel 15
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. _Bij zijn afwezigheid of ontstentenis za;- een der andere
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bestuursleden als leider der vergaderlng optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden

door de secretarÍs of door een door de voorzitter aan-
gewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging en Ontbinding
Artikel 16
I.-TIFlgIng van de statuten kan slechts plaats hebben na

een beslult van de algemene vergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededellng dat daarin wiJzlglng van -
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor op-
roeping tot een zodanlge vergadering moet tenminste
vler weken bedragen

2. Zíj, die de oproeping tot de algemene vergadering ter -
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heb-
ben gedaan, moeten tenminste vJ.jf dagen vóór de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarln de
voorgestelde wiJzlglng(en) woordel{k ls (zlJn) opge- - v
nomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden --
ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop
de vergaderi-ng wordt gehouden

3. Tót wijziglng van de statuten kan slechts worden beslo-
ten met een meerderheid van tenminste twee,/derde van --
het aantal uitgebrachte stemmen

Àrtikel 17
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat

daarvan een notari.ële akte is verleden.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift

van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te
leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fa-
brj-eken binnen welker gebied de vereniging haar woon-
plaats (zetel) heeft

ArtLkel 18 - I

Op een voorstel tot ontbinding van de vereni-ging is het
bepaalde in de artikelen L6 en L7 ten aanzien van statu-
tenwj-jzlging van overeenkomstige toepassing
Huishoudeli-i k reqlement
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan bij het huishoudelijk re:

glement nadere regels vaststellen omtrent a1le onder-
werpen waarvan regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschie*
den bij besluit van de algemene vergadering op schrif-
telijk verzoek van tenmj-nste vijf en twintig l-eden

3. Het huishoudelijk reglement za:... geen bepalingen mogen
bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de be-
palingen van de wet of van de statuten, tenzij de af-
wijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Slotbepalinq
Artikel 20
Indien en voorzover in eni-ge aangelegenhei-d niet mocht
zijn voorzien. of indien er een geschil zou ontstaan over
de interpretatie van de statuten, bepaalt het bestuur de
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te volgen gedragsllJn, behoudens beroep op de algemene le-
denvergadering
De comparanten zijn mij, notaris, bekend
WÀÀRVÀN ÀKTE in minuut is verleden te Sint-Michiel-sgestel
op de datum in het hoofd van deze akte vermeld
Na zakelljke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenparlg verklaard van de lnhoud
van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledlge
voorlezlng daarvan geen prijs te stellen
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend

6aGetekend:A. J.L.van Hooff ;A.Visser;P.J.G.C.M. Mandos

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRÏFT.
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