VOLLEDIGE GEWIJZIGDE STATUTEN
ZOALS GOEDGEKEURD DOOR DE LEDEN OP DE ALV
VAN 8 DECEMBER 2008 EN VOOR TE LEGGEN AAN
DE NOTARIS

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1 De Vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR
PODIUMTECHNOLOGIE. De Vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.
DOEL EN WERKWIJZE ARTIKEL 2 l. De Vereniging heeft ten doel: het bevorderen,
verspreiden en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de technische en
vormgevingsaspecten van de bouw, de instandhouding en het gebruik in de meest ruime
zin van schouwburgen, concertzalen, muziektheaters, culturele centra, theaters op locatie
en daarmee te vergelijken inrichtingen waar beroepsmatig en door amateurs -uitvoeringen
van podiumkunsten plaatsvinden.
en
het bevorderen, verspreiden en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de
technische en vormgevingsaspecten van podiumkunstvoorstellingen in de brede zin des
woords en van evenementen.
2. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van: a. het verzamelen van
documentatie op het werkgebied van de Vereniging en het verstrekken van informatie b.
het uitgeven/doen uitgeven van een periodiek, alsmede incidentele uitgaven; c. het
stimuleren van contacten tussen de verschillende vakgebieden die binnen het
ledenbestand van de Vereniging vertegenwoordigd zijn en tussen de Vereniging en derden
- organisaties en personen die in Nederland en in het buitenland werkzaam zijn op het
terrein van de vereniging of daarmee verwante terreinen; d. het verrichten van praktisch
en theoretisch onderzoek; e. het organiseren van cursussen, lezingen en exposities; f. het
stimuleren van onderwijs; g. het bevorderen van normalisatie; h. het bevorderen van
goede arbeidsomstandigheden; i. alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel
bevorderlijk kunnen zijn.
LEDEN ARTIKEL 3 De vereniging kent: Leden
LEDEN ARTIKEL 4 Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten
natuurlijke personen, welke uit hoofde van hun werkzaamheden of anderszins en
rechtspersonen die uit de aard van hun werkzaamheden en of doelstellingen of anderszins
waarde hechten aan, dan wel belang hebben bij de effectuering van het doel van de
vereniging
AANMELDING EN TOELATING ARTIKEL 5 1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient
schriftelijk te geschieden bij het bestuur. 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van
leden. Het bestuur geeft van een beslissing omtrent de toelating schriftelijk kennis aan de
betrokkene. 3. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap staat de betrokkene schriftelijk
beroep open op de algemene vergadering, welke alsnog tot toelating kan besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ARTIKEL 6 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden
van het lid; b. door opzegging door het lid; c . door opzegging namens de vereniging.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting. Deze kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. Opzegging namens
de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging door het lid of namens de
vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Echter kan het lidmaatschap
onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de Vereniging redelijkerwijs niet

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met
het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 5. Ontzetting uit het
lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 6. Van een besluit tot opzegging van het
lidmaatschap namens de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit, beroep open op de algemene vergadering. De betrokkene wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. 7.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin
de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, behoudens ontheffing door het
bestuur op grond van bijzondere omstandigheden.
GELDMIDDELEN ARTIKEL 7 De geldmiddelen van de vereniging omvatten: a. contributies
en incidentele bijdragen van de leden; b. inkomsten uit de uitgave door de vereniging van
periodieken en andere publikaties; c. erfstellingen, legaten en schenkingen, alsmede alle
overige wettig verworven baten.
ARTIKEL 8 1. Telkenjare in de jaarvergadering als bedoeld in artikel 14 wordt, op voorstel
van het bestuur voor het komende verenigingsjaar vastgesteld het bedrag van: de
contributie voor de leden. Tevens kan in die jaarvergadering worden vastgesteld het
bedrag van een incidentele bijdrage door de leden. 2. Onverminderd het elders in deze
statuten bepaalde is het bestuur bevoegd, indien het daartoe termen aanwezig acht,
gehele of gedeeltelijke vrijstelling of uitstel van betaling te verlenen terzake van
verschuldigde contributie.
BESTUUR ARTIKEL 9 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste elf leden, te
weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede eventueel ten
hoogste acht overige bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming
van het in dit lid bepaalde, vastgesteld door het fungerende bestuur. 2. Bestuursleden
worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP; SCHORSING ARTIKEL 10 1. Een bestuurslid kan, ook al
is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 2. Telkenjare in de
jaarvergadering als bedoeld in artikel 14 treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een
zodanig door het bestuur op te maken rooster van aftreden, dat elk bestuurslid uiterlijk
aftreedt in de jaarvergadering, gehouden in het derde jaar, volgende op het jaar in de loop
waarvan hij wordt benoemd. Een aftredend bestuurslid is éénmaal terstond
herbenoembaar. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Bij periodiek aftreden blijft
een bestuurslid in functie totdat hij is herbenoemd of wel zijn opvolger is benoemd, dan
wel door het bestuur is besloten, met inachtneming van het in artikel 11 lid 1 bepaalde,
dat bij het betreffende periodieke aftreden geen vacature ontstaat. 3. Het
bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de
Vereniging; b. door bedanken. 4. Indien het aantal bestuursleden te enigertijd daalt
beneden vijf, blijft het bestuur niettemin een wettig college vormen uiterlijk tot aan de
eerst volgende algemene vergadering, waarin in de bestaande vacature(s) moet worden
voorzien.
BESTUURSFUNCTIES; BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR ARTIKEL 11 1. De voorzitter
van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur
wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. 2. Het bestuur vergadert
zo dikwijls de voorzitter of een der overige leden van het bestuur zulks wenselijk acht,
doch tenminste twee maal per jaar. 3. De bestuursvergaderingen worden tenminste tien
dagen tevoren schriftelijk geconvoceerd. 4. De bestuursvergaderingen worden geleid door
de voorzitter en bij diens ontstentenis door degene die daartoe door het bestuur wordt
aangewezen. 5. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering één stem uit. 6. Geldige besluiten
worden genomen met tenminste de volstrekte meerderheid van het in totaal door de
bestuursleden uitgebrachte aantal stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft
van het totaal aantal fungerende bestuursleden aanwezig is. Blanco stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht. 7. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijk

fungerende bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, hetwelk rechtsgeldig
werd genomen in een vergadering van het bestuur, waartoe was opgeroepen
overeenkomstig de statuten. 8. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris en bij diens ontstentenis door degene, die daartoe
door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, welke notulen in de volgende
vergadering door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan, door de dan
fungerende voorzitter en notulist worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een bestuursbesluit niet beslissend. 9. In het
huishoudelijk reglement als vermeld in artikel 21 kunnen nadere bepalingen worden
opgenomen omtrent de verdeling van de werkzaamheden van het bestuur alsmede
omtrent de bestuursvergaderingen.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING ARTIKEL 12 1. Behoudens de beperkingen
volgens de statuten en de wet is het bestuur belast met het besturen van de vereniging,
waaronder begrepen het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering. 2. Het
bestuur is bevoegd zich, onder zijn verantwoordelijkheid, bij de uitvoering van zijn taak te
laten bijstaan door deskundigen, taken te delegeren alsmede derden een volmacht te
geven om de vereniging binnen bepaalde grenzen te vertegenwoordigen. 3.De Vereniging
wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee
gezamenlijk handelde bestuursleden, te weten de voorzitter of de secretaris tezamen met
een der andere bestuursleden.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING, BEGROTING ARTIKEL 13 1. Het
verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht van de
vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te
allen tijde de rechten en de verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 3.
Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 14, brengt het bestuur zijn jaarverslag over
het afgelopen verenigingsjaar uit en doet onder overlegging van een balans en een staat
van ontvangsten en uitgaven - de jaarrekening -, rekening en verantwoording over zijn, in
dat verenigingsjaar gevoerd bestuur. Tevens legt het bestuur aan die jaarvergadering ter
goedkeuring over de begroting voor het komende verenigingsjaar. 4. Het bestuur legt aan
de algemene ledenvergadering een jaarrekening met een verklaring van een accountant
voor.
ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 14 1. Aan de algemene vergadering komen in de
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen. 2. Jaarlijks, voor één juli, wordt een algemene vergadering, - de
jaarvergadering -, gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: a.
voorziening in vacatures b. de verklaring van een accountant als vermeld in artikel 13 lid
4. 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenst,
of tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende
gedeelte der stemmen dit schriftelijk aan het bestuur, onder opgave van redenen,
verzoekt. In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig artikel 15 van deze statuten. 4.
Over voorstellen van het bestuur en van de leden kan door de algemene vergadering
slechts rechtsgeldig worden besloten wanneer deze voorstellen uiterlijk tien dagen voor de
dag der vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht, onverminderd het in lid 5 van
dit artikel bepaalde. 5. Over een voorstel van de leden kan zonder agendering rechtsgeldig
ter vergadering worden besloten, wanneer dat voorstel wordt ingediend door tenminste
tien procent (10%) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 15 De algemene vergaderingen
worden bijeengeroepen door het bestuur, en worden gehouden binnen Nederland, ter
plaatse als door het bestuur te bepalen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de
adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste drie weken. Bij
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde
in artikel 14 lid 4.
TOEGANG EN STEMRECHT ARTIKEL 16 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben
alle leden. Over toegang tot de algemene vergadering van anderen dan de in voorgaande

zin genoemde personen beslist de algemene vergadering. Geschorste leden en geschorste
bestuursleden hebben geen toegang. 2. Stemgerechtigd zijn de leden; door elk lid, mits
niet geschorst zijnde, kan één stem worden uitgebracht. 3. Een lid kan zijn stem bij
schriftelijke volmacht of per volmacht langs elektronische weg vastleggen. 4. Het
stemrecht kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend.
VOORZITTERSCHAP; NOTULEN ARTIKEL 17 1. De algemene vergaderingen worden geleid
door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. 2. Van het verhandelde in
de algemene vergaderingen worden door de secretaris van het bestuur en bij diens
ontstentenis door degene die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt
aangewezen, notulen gehouden, welke notulen in de volgende algemene vergadering door
de dan fungerende voorzitter en notulist worden vastgesteld en getekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ARTIKEL 18 1. Voorzover de wet of
de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Blanco stemmen worden
beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 2. Indien bij de verkiezing van personen geen van
de kandidaten de volstrekte meerderheid van de stemmen op zich verenigt, wordt
herstemd over de twee kandidaten, die in eerste instantie de meeste stemmen op zich
verenigden. Mochten door gelijkheid van stemmenaantal meer dan twee personen voor de
herstemming in aanmerking komen, dan wordt door een tussenstemming uitgemaakt over
welke twee van hen zal worden herstemd, casu quo over welke van hen, tezamen met de
kandidaat die in eerste instantie het hoogste aantal stemmen verwierf, zal worden
herstemd. Bij herstemming en tussenstemming is diegene verkozen, die de meeste
stemmen op zich verenigt. Indien bij een herstemming of tussenstemming de stemmen
staken, beslist het lot. 3. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende
verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 4. Over personen wordt
schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een
andere wijze van stemmen voorstelt, en geen der stemgerechtigde aanwezigen zich
daartegen verzet.
STATUTENWIJZIGING ARTIKEL 19 1. In de statuten van de vereniging kan geen
verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór die
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Een besluit tot statutenwijziging
behoeft tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering,
waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wanneer aan het quorum-vereiste als vermeld in de vorige zin, niet is voldaan wordt, niet
eerder dan zes weken en niet later dan acht weken na de eerste vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen in welke tweede vergadering een geldig besluit tot
statutenwijziging kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, mits met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
de oproeping voor die tweede vergadering dient te worden vermeld dat in die vergadering
een geldig besluit tot statutenwijziging kan worden genomen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Door de algemene vergadering kan aan de
leden van het bestuur, zowel gezamenlijk als elk van hen afzonderlijk, machtiging worden
verleend om de in de voorgaande zin bedoelde notariële akte te doen opmaken en om
deze, in persoon of bij volmacht, te tekenen.
ONTBINDING EN VEREFFENING ARTIKEL 20 1. De Vereniging kan worden ontbonden door
een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het bestuur is belast met de
vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging, tenzij bij het besluit tot

ontbinding andere vereffenaars worden aangewezen. 3. Aan het batig saldo na
vereffening, wordt een bestemming gegeven als te bepalen door de algemene vergadering,
bij het besluit tot ontbinding van de Vereniging.
REGLEMENT ARTIKEL 21 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement
vaststellen, en kan in een aldus vastgesteld reglement aanvullingen en wijzigingen
aanbrengen. 2. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, ook
waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met de statuten.
GESCHILLEN ARTIKEL 22 In alle gevallen, waarin tussen de vereniging en de leden een
geschil ontstaat, wordt bindend beslist door de algemene vergadering. De comparanten
zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is
door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten
vastgesteld.

