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1Statutenwijziging
Tiels Onderling Fonds tot Uitkering bij Overlijden Gustaaf Adolf U.A.

Heden zeventien juni tweeduizend negentien verschijnen voor mij, mr. Bernard
Robbert Dirk Aitton, notaris te Tiel:
1. de heer Hendrik Ruitenbeek, wonende te 4003 LD Tiel, Mozartstraat 26,
geboren te Tiel op vijf december negentienhonderd negenenveertig, paspoort
nummer NW5LBH384, afgegeven te Tiel op vijftien juli tweeduizend zestien,
geldig tot vijftien juli tweeduizend zesentwintig, gehuwd; en
2. de heer Dirk Jan de Weijer, wonende te 4007 VT Tiel, Ranonkel 16, geboren
te Zoelen op twee oktober negentienhonderd zevenenveertig, rijbewijs nummer 5369533198, afgegeven te Tiel op negentien september tweeduizend zeventien, geldig tot twee oktober tweeduizend tweeëntwintig, gehuwd;
te dezen handelend als voorzitter respectievelijk penningmeester van het bestuur
van de na te noemen onderlinge waarborgmaatschappij.
De comparanten verklaren dat:
de algemene ledenvergadering van de statutair te Tiel gevestigde onderlinge
waarborgmaatschappij: Tiels Onderling Fonds tot Uitkering bij Overlijden Gustaaf Adolf U.A., kantoorhoudende te 4001 BE Tiel, Gasthuisstraat
82, hierna te noemen: de onderlinge waarborgmaatschappij, in haar vergadering van dertig april tweeduizend negentien heeft besloten tot na te noemen
statutenwijziging;
van gemeld besluit van de algemene ledenvergadering blijkt uit de notulen
van die vergadering, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht.
De comparanten verklaren voorts dat:
de onderlinge waarborgmaatschappij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 11001181;
de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij de akte op achttien augustus tweeduizend verleden voor mr. Bernard Robbert Dirk Aitton, notaris te Tiel.
De comparanten verklaren vervolgens, ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging, de statuten van de onderlinge waarborgmaatschappij zodanig te
wijzigen, dat deze in hun geheel komen te luiden als volgt:
Statuten
Naam en duur

Artikel 1.
De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: "Tiels Onderling Fonds tot
uitkering bij overlijden "Gustaaf Adolf" U.A.", hierna te noemen "het fonds"; het is
opgericht te Tiel op zestien juli achttienhonderd negenennegentig en is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
Zetel
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Artikel 2.
Het fonds is gevestigd te Tiel.
Doel

Artikel 3.
1.

Het fonds heeft ten doel in Nederland op nader bij deze statuten en/of bij de
verzekeringsvoorwaarden, vastgestelde en/of vast te stellen voorwaarden, op
onderlinge grondslag, verzekeringsovereenkomsten te sluiten. Wijziging in de
statuten of de verzekeringsvoorwaarden brengt geen wijziging in voordien gesloten verzekeringsovereenkomsten, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk in
de polis is opgenomen.
2. Polis, statuten en verzekeringsvoorwaarden van het fonds worden kosteloos
verstrekt; bij het verloren gaan van de polis wordt een duplikaat afgegeven
tegen betaling van de daarvoor vastgestelde kosten.
3. De uitkering zal uitsluitend worden aangewend ter dekking van de uitvaartkosten.
4. De uitkering vindt plaats door betaling van de door de nabestaande(n) ingediende nota(‘s), rechtstreeks aan het uitvaartverzorgingsbedrijf, ter dekking
van de uitvaartkosten van de verzekerde bij het fonds.
Leden en verzekeringnemer

Artikel 4.
1.

Personen met wie een verzekeringsovereenkomst is gesloten, en ouder dan
zestien jaar, zijn van rechtswege lid van het fonds. Zij worden hierna aangeduid als "leden".
2. Het fonds kan verzekeringsovereenkomsten sluiten met personen jonger dan
achttien jaar indien en voorzover deze toestemming hebben gekregen van hun
wettelijk vertegenwoordiger. Personen jonger dan achttien jaar kunnen tot het
bereiken van die leeftijd geen lid van het fonds zijn. Zij worden hierna aangeduid als "verzekeringnemers".
3. Het bestuur houdt een register bij met inachtneming van hetgeen bij en krachtens wet dienaangaande is bepaald.
Toelating

Artikel 5.
1.

Het bestuur is bevoegd zonder opgave van redenen verzekeringen te weigeren.
2. Tegen een dergelijke beslissing is beroep mogelijk bij de ledenvergadering die
alsnog tot toelating kan besluiten, tenzij toelating op medische gronden is
geweigerd. Indien het bestuur van oordeel blijft dat de verzekering dient te
worden geweigerd is de geschillenregeling van toepassing.
Einde van het lidmaatschap

Artikel 6.
1.

Het lidmaatschap eindigt behalve door overlijden:
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b.

door opzegging door het lid;
door opzegging namens het fonds. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereiste voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens het fonds niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van het fonds niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd handelt met de statuten, voorwaarden of besluiten van het fonds of
het op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens het fonds geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het fonds kan slechts
schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het fonds op grond
dat redelijkerwijs van het fonds niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe
ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de maandelijkse premie nog geheel verschuldigd voor de maand,
volgende op de maand van opzegging.
Geldelijke verplichtingen

Artikel 7.
1.

De leden en de verzekeringsnemers betalen, zulks ter beoordeling van het
bestuur, maandelijks dan wel per kalenderjaar of per jaar, een premie als
voorschot op de door hen voor dat kalenderjaar te betalen verzekeringspremies, volgens een door het bestuur vast te stellen tarief.
2. De geldelijke verplichtingen van de leden jegens het fonds bestaan uitsluitend
uit betaling van de premie van een verzekering. De leden en oud-leden zijn
jegens derden niet aansprakelijk voor handelingen door het fonds verricht.
Premiereserve

Artikel 8.
Uit de jaarlijkse ontvangsten wordt de voorziening verzekeringsverplichtingen van
het fonds, dienende tot dekking van de voor het fonds uit de verzekeringsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen, op peil gehouden.
De hoogte van de voorziening verzekeringsverplichtingen wordt vastgesteld door
het bestuur na verkregen advies van de door het bestuur aan te stellen actuaris.

4Bij de bepaling van de hoogte van de voorziening wordt rekening gehouden met
de voorschriften zoals door De Nederlandsche Bank neergelegd.
Bestuur

Artikel 9
1.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen, die
door de algemene ledenvergadering worden benoemd. Tot bestuurslid kunnen
zowel leden als niet-leden worden benoemd.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het maken van zulk een voordracht zijn
bevoegd zowel het bestuur als tien leden onverminderd het bepaalde in lid 3.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang
van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.
3. De leden kunnen uitsluitend een bindende voordracht doen als bedoeld in lid
2, indien na de benoeming meer dan de helft van het aantal bestuursleden is
benoemd uit een bindende voordracht van het bestuur.
4. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een
met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene ledenvergadering.
5. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende
karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keuze,
met dien verstande dat na deze benoeming meer dan de helft van het aantal
bestuursleden benoemd dient te zijn uit een bindende voordracht van het bestuur.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.
7. De benoeming tot bestuurslid geschiedt voor onbepaalde tijd.
8. Degene die de leeftijd van achtenzestig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.
Einde bestuurslidmaatschap-schorsing

Artikel 10
1.

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
ontslagen of geschorst.
2. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.
Bestuursfuncties-besluitvorming van het bestuur

Artikel 11
1.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen-

5ningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
2. Het bestuur kan uit zijn midden een of meer bestuursleden aanwijzen die worden belast met de dagelijkse leiding van het fonds. De bevoegdheden van het
dagelijks bestuur worden vastgelegd door het bestuur met inachtneming van
de algemene beleidslijnen van het fonds.
3. Van elke vergadering van het bestuur en het in lid 2 bedoelde dagelijks bestuur
worden notulen gehouden. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangend) secretaris ondertekend.
4. Voorzover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten van het
bestuur genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen
van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden, met
dien verstande dat een voorstel slechts als aangenomen geldt, indien zich ten
minste de helft van het totale aantal bestuursleden daarvoor heeft uitgesproken. Bij staking van stemmen zal het besluit in de eerstvolgende vergadering
in stemming worden gebracht, welke vergadering niet eerder dan veertien
dagen na de eerste vergadering zal plaatsvinden doch niet later dan dertig
dagen na de eerste vergadering. Indien alsdan de stemmen opnieuw staken
beslist de voorzitter.
5. Elk bestuurslid kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen
door een ander bestuurslid.
6. Een bestuursbesluit kan buiten vergadering worden genomen door middel van
ondertekening door alle bestuursleden van een stuk, waarin zodanig besluit is
vervat. Een zodanig besluit wordt vermeld in de notulen van de eerstvolgende
bestuursvergadering.
Bestuurstaak-vertegenwoordiging

Artikel 12
1.
2.

3.

4.

Het bestuur is belast met het besturen van het fonds.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, welke door het bestuur worden benoemd. In de voormelde commissies kunnen ook niet-leden zitting hebben.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij het fonds zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt.

5.

6.

6Het fonds wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede de voorzitter, hetzij twee andere bestuursleden. Het bestuur kan één of
meer bestuursleden dan wel personen in dienst van het fonds, al dan niet
gezamenlijk machtigen rechtshandelingen te verrichten in het kader van de
taken van het bestuur.
De beschikbare gelden van het fonds zullen op solide wijze worden belegd
waarbij hetgeen dienaangaande bij of krachtens wet is bepaald in acht zal
dienen te worden genomen. Het bestuur kan met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin het beleggingsbeleid vastleggen in een bindende
algemene beleidsnotitie.

Artikel 13.
De geregelde werkzaamheden van het fonds worden opgedragen aan een administrateur, wiens benoeming, ontslag, taak en salariëring worden geregeld door het
bestuur.
Jaarverslag-rekening en verantwoording

Artikel 14.
1.
2.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het fonds zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans, een staat van baten en lasten, een accountantsverklaring en
een verklaring van de actuaris, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden twee en drie tien
jaren lang te bewaren.
Algemene ledenvergadering

Artikel 15.
1.
2.

Aan de algemene ledenvergadering komen in het fonds alle bevoegdheden
toe, welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene ledenvergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.

73. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte ter stemmen
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering 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 dit bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19.
Toegang en stemrecht

Artikel 16
1.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van het fonds.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering, behoudens het bepaalde in lid 3.
3. Het bestuur kan zich in de algemene ledenvergadering te allen tijde laten bijstaan door een deskundige.
4. Ieder lid van het fonds dat niet geschorst is, heeft één stem.
Voorzitterschap-notulen

Artikel 17
1.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen,
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien
dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt,
welke na goedkeuring door de eerstvolgende ledenvergadering door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
3. De leden zijn gerechtigd te allen tijde kennis te nemen van de inhoud van de
notulen of van in het voorgaande lid bedoelde proces-verbaal.
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel 18
1.

2.

Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
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oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten
van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft gekregen, heeft een tweede stemming, of, in geval een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen of totdat de stemmen staken, indien tussen twee personen is gestemd. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemmingen is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij
die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.
7. Alle stemmingen niet handelende over personen geschieden mondeling, tenzij
de voorzitter een schriftelijk stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene ledenvergadering.
9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping
plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Bijeenroeping algemene ledenvergadering

Artikel 19
1.

De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

9De oproeping geschiedt bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar het
fonds gevestigd is, veel gelezen blad of schriftelijk aan de adressen van de
leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.
Statutenwijziging

Artikel 20
1.

In de statuten van het fonds kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen
voor de 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. Bovendien wordt het voorstel gepubliceerd in tenminste één ter
plaatse waar het fonds gevestigd is, veel gelezen blad.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig dan
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
Verzekeringsvoorwaarden

Artikel 21
1.
2.

De verzekeringsvoorwaarden worden vastgesteld of gewijzigd door het bestuur.
Vastgestelde of gewijzigde verzekeringsvoorwaarden treden niet in werking
voordat het op een algemene ledenvergadering aan de orde is geweest en
zich in die vergadering geen meerderheid der aanwezige leden verklaard heeft
tegen de vastgestelde of gewijzigde
verzekeringsvoorwaarden. In afwijking van het voorgaande heeft het bestuur
namens het fonds het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde
groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort de verzekering van het lid
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deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op de
door het fonds te bepalen datum. Het lid wordt van de wijziging in kennis
gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de in
de mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In
dit laatste geval eindigt de verzekering per in de mededeling door het fonds
genoemde datum.

Artikel 21 A
Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven
de lasten mocht opleveren, hebben de leden recht op dit overschot, naar evenredigheid van hun aandeel in de premie over het afgelopen boekjaar, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur besluit (een deel van) dit overschot
toe te voegen aan de voorzieningen verzekeringsverplichtingen.
Ontbinding

Artikel 22
1.

Het fonds kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige
toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een deel, te bepalen bij in het
eerste lid bedoelde besluit.
3. Leden en oud-leden zij niet aansprakelijk voor enig tekort ingeval van gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van het fonds.
Huishoudelijk reglement

Artikel 23
1.
2.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Geschillenregeling

Artikel 24
1.

2.

Alle volgens de wet voor arbitrage vatbare geschillen, zowel juridische als feitelijke, welke tussen het bestuur en de algemene ledenvergadering mochten
bestaan of ontstaan betreffende de uitleg of de toepassing van de bepalingen
dezer statuten met bijbehorende verzekeringsvoorwaarden, alsmede doordat
geen bepalingen zijn gemaakt, zullen met uitsluiting van de burgerlijke rechter
worden berecht op de in dit artikel omschreven wijze, één en ander met inachtneming van het ter zake gestelde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 649 Rechtsvordering).
Een geschil is aanwezig, wanneer een partij een geschil aanwezig acht en
daarvan schriftelijk mededeling doet aan de wederpartij.

113. De in lid 2 genoemde partij kan het geschil aanhangig maken bij een commissie van drie scheidslieden. Dit beroep wordt ingesteld bij aangetekende aan
de wederpartij vermeldende naam en adres van de persoon die de appellant
als scheidsman aanwijst.
4. Binnen veertig dagen na ontvangst van de appelbrief, benoemt de wederpartij
ook zijnerzijds een scheidsman, waarvan het mededeling doet aan appellant.
De beide aldus benoemde scheidslieden benoemen te zamen de derde
scheidsman, die tevens als voorzitter van de commissie van scheidslieden zal
optreden.
5. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige benoeming van een
scheidsman of indien de twee benoemde scheidslieden niet binnen veertien
dagen, nadat de tweede scheidsman is benoemd, tot overeenstemming zijn
geraakt over de derde scheidsman, zal (zullen) de benoeming (benoemingen)
van de ontbrekende scheidsman (scheidslieden) geschieden door de President
van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op eenvoudig verzoek van de
meest gerede partij, waarbij de President dan tevens zal bepalen wie als voorzitter van de commissie van scheidslieden zal optreden.
6. De scheidslieden zullen rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
7. De wijze van procederen zal door de scheidslieden worden vastgesteld.
8. De scheidslieden zullen gerechtigd zijn zich op kosten van partijen of van één
der partijen te doen voorlichten door deskundigen.
9. De opdracht aan scheidslieden duurt voort tot aan de eindbeslissing.
10. Scheidslieden bepalen het bedrag der kosten, die van henzelve daaronder begrepen, en bepalen tevens voor wie deze zullen worden afgedragen.
11. De partijen worden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van de commissie van scheidslieden.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Tiel op de datum in het begin van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan
de comparanten verklaren zij van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud en de beperkte voorlezing in te stemmen.
Deze akte is onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)
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