Statuten Vereniging Componisten en Tekstdichters Ntb
Kleine toelichting:
Zoals besloten tijdens het vorige Ntb-congres richten wij met name ten behoeve van
representatie van auteurs bij en subsidiëring door Buma/Stemra van belangenbehartiging
voor muziekauteurs een nieuwe vereniging op.
Als oprichtingsbestuur wordt benoemd:
Jilt Jansma, voorzitter
Erwin Angad-Gaur, secretaris
Donna Wolf, penningmeester
Mechteld Barnier
Willem Hoiting

Statuten
Artikel 1
Naam en Zetel
1.
De vereniging draagt de naam Vereniging Componisten en Tekstdichters NTB en
wordt in deze statuten aangeduid als de VC Ntb.
2.
In het rechtsverkeer met derden kan de vereniging zich bedienen van de naam:
“VCTN” danwel “vct NTB”
3.
Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam
Artikel 2.
Duur
1.
De vereniging duurt onbepaald tijd voort.
2.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december
Artikel 3.
Doel en middelen
1.
De Vc NTB heeft ten doel – door middel van het behartigen van de belangen van
haar leden - welzijn en bestaanszekerheid te bereiken voor zijn leden, alles in de
meest uitgebreide zin van het woord.
2.
De Vc NTB tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
het samenwerken met andere organisaties van auteurs, met organisaties van
andere rechthebbenden, met organisaties van opdrachtgevers en met andere
instellingen op sociaaleconomisch en cultureel terrein;
b.
het vertegenwoordigen van de leden bij overheidsinstanties, in
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organen, instellingen en verenigingen,
die op het terrein van de Vc NTB werkzaam zijn;
c.
het voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten over
(het opnemen, uitgeven of openbaarmaken van) de prestaties van zijn leden
en het gebruik van deze prestaties;
d.
het voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten over het
ontvangen en verdelen van vergoedingen voor het gebruik van prestaties van
leden, al dan niet door middel van een of meer speciaal daarvoor opgerichte
organisaties;
e.
te ijveren voor wettelijke regelingen ter bescherming van de belangen van de
beroepsgroepen die in de Vc NTB zijn georganiseerd;
3. De Vc NTB onderneemt al die activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te
realiseren. Hiertoe behoren onder meer het aanbieden van producten en diensten
aan leden en het beïnvloeden van externe ontwikkelingen. Tot deze
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beïnvloedingsactiviteiten behoort ook het voeren van civielrechtelijke en
publiekrechtelijke procedures.
Artikel 4.
Lidmaatschap
1.
Lid van de Vc NTB kunnen uitsluitend zijn personen van zestien jaar en ouder de
toonkunst en/of aanverwante kunsten (mede) uitoefenen als componist en/of tekstdichter.
2.
Ieder lid is verplicht tenminste diens naam, voornamen, geboortedatum,adres en
woonplaats aan de vereniging op te geven. Alle oproepingen en kennisgevingen door
de vereniging worden gedaan aan het laatst bekende adres van een lid. Een wijziging
van voormelde gegevens kan niet aan de vereniging worden tegengeworpen zolang
het lid niet schriftelijk aan de vereniging een andere woonplaats casu quo adres heeft
opgegeven.
3.
Het bestuur houdt een register van leden aan. Bij huishoudelijk reglement kunnen
nadere regels worden gesteld ten aanzien van onder meer het gebruik van de in het
register opgenomen gegevens.
Artikel 5.
Toelating
1.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
2.
Bij niet-toelating kan het congres alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 6.
Leden van de Vc NTB worden bij toelating automatisch tevens lid van de Ntb, door wie hun
belangen mede gerepresenteerd worden.
Artikel 7.
Einde van het lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.
door schriftelijke opzegging door het lid;
b1.
indien het lid geen lid meer is van de vereniging NTB;
c.
door opzegging door de Vc NTB. Opzegging kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vc NTB niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vc NTB niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d.
door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vc NTB of de Ntb
handelt of heeft gehandeld, of de Vc NTB of de Ntb of zijn leden op onredelijke
wijze benadeelt of heeft benadeeld.
2.
Opzegging door de Vc NTB geschiedt door het bestuur.
3.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid, ook in het geval van verhoging der
contributie, of door de Vc NTB kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vc NTB
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.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 1 maand
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vc NTB van vereniging in
een andere rechtsvorm of tot fusie in de zin van BW boek 2 titel.
6.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7.
Van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het ontzette lid per
aangetekend schrijven en met opgaaf van redenen in kennis gesteld.
8.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vc NTB of een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de
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ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de
Geschillencommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
ontzette lid geschorst.
Artikel 8.
Schorsing
1.
Een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vc NTB
of Ntb, dat de Vc NTB, de Ntb of zijn leden op onredelijke wijze benadeelt, of dat
handelt tegen de belangen van de Vc NTB, de Ntb, van zijn leden, of van musici of
beoefenaars van aanverwante kunsten in het algemeen, kan door het bestuur voor
bepaalde of onbepaalde tijd worden geschorst.
2.
Wordt het lid voor bepaalde tijd geschorst dan beslist het bestuur over de tijdsduur
daarvan.
3.
Wordt het lid voor onbepaalde tijd geschorst dan dient het bestuur binnen 3 maanden
een besluit tot ontzetting te nemen. Bij verstrijken van deze termijn is de schorsing
beëindigd.
4.
Van het besluit tot schorsing wordt het geschorste lid per aangetekend schrijven en
met opgaaf van redenen in kennis gesteld. Tevens wordt daarbij vermeld of de
schorsing voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is. Is de schorsing voor bepaalde
tijd dan wordt daar tevens de tijdsduur van de schorsing bij vermeld.
5.
Een geschorst lid kan gedurende de schorsing geen van zijn lidmaatschapsrechten
uitoefenen, doch blijft wel onderworpen aan zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen.
6.
Van een besluit tot schorsing staat het lid binnen één maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open bij de Geschillencommissie.
Artikel 9.
Geldmiddelen
1.
De leden betalen een jaarlijkse contributie, welke contributie jaarlijks met een door het
bestuur vast te stellen percentage kan worden geïndexeerd.
Leden kunnen in – door nader door het bestuur te bepalen - categorieën worden
ingedeeld, waarbij per categorie een te onderscheiden contributie kan worden
geheven. De hoogte van de contributie(s) wordt door het congres, op voordracht van
het bestuur, jaarlijks vastgesteld.
2.

Het bestuur beheert alle geldmiddelen der vereniging.

Artikel 10
Bestuur
1.
Het bestuur bestaat uit vijf leden, die door het congres worden benoemd. De
benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2 en lid 3 en
behoudens hetgeen eventueel nader bepaald is in het huishoudelijk reglement.
2.
De secretaris en penningmeester worden door het congres op dwingende voordracht
van het Ntb bestuur benoemd.
3.
Het congres kan, op voordracht van het bestuur of in geval van de secretaris en
penningmeester op voordracht van het bestuur van de Ntb, besluiten dat maximaal
twee leden van het bestuur buiten de leden worden benoemd.
4.
De benoeming van de leden van het bestuur geschiedt uit een voordracht van het
bestuur, het Ntb bestuur dan wel uit een voordracht door de leden. Indien er meer
dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
5.
Voor twee van de overige leden van het bestuur moet de voordracht gedaan worden
uit twee van de bestuursleden van de NTB. Daarnaast wordt uit de leden een lid
voorgedragen voor een vrije plaats.
6.
Een auteur kan slechts worden voorgedragen voor een bestuurszetel indien hij niet
(mede) eigenaar is van een uitgeverij waarin (ook) het werk van andere auteurs
getekend is.
7.
Bestuursleden worden in functie verkozen.
8.
Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd:
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9.
10.

11.

12.

13.
14.

het bestuur;
het NTB bestuur;
5 of meer leden.
De voordracht van het bestuur en de overige voordrachten worden bij de oproeping
voor de algemene vergadering medegedeeld.
Een voordracht door 5 of meer leden moet 4 weken vóór aanvang van het congres
aangetekend ten kantore van de Vc NTB zijn ontvangen met vermelding van de
namen, handtekeningen en ledennummers van de leden die de voordracht doen.
Het kandidaat-lid dat voorgedragen wordt door 5 of meer leden moet tenminste 6
maanden lid zijn terug te rekenen vanaf de datum van het congres.
Leden van het bestuur kunnen bezoldigd worden. Het besluit hiertoe wordt door het
congres genomen. In dringende gevallen kan het bestuur een besluit nemen tot
bezoldiging van een lid van het bestuur. Dit besluit dient achteraf door het congres
gesanctioneerd te worden.
De leden van het bestuur worden voor de tijd van vier jaar benoemd tenzij het
congres anders beslist. Na de zittingsperiode van vier jaar kunnen de leden van het
bestuur eenmaal opnieuw worden benoemd. De secretaris van het bestuur kan meer
dan eenmaal opnieuw worden benoemd.
Het bestuur maakt een rooster van aftreden.
Benoeming kan slechts plaatsvinden nadat een kandidaat bestuurslid schriftelijk heeft
verklaard met zijn benoeming akkoord te gaan.

Artikel 11.
Einde bestuurslidmaatschap
1.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door het congres worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag
eindigt door verloop van die termijn.
Verlenging der schorsing kan slechts eenmaal gescheiden en ten hoogste voor drie
maanden, ingaande op de dag waarop het congres tot verlenging besluit.
2.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a.
het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, voor zover van
toepassing,
b.
door verloop van de termijn waarvoor is benoemd zonder herbenoeming;
c.
door aftreden, al dan niet volgens rooster;
d.
door het eindigen van de termijn genoemd in artikel 10 lid 9
d.
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
e.
door overlijden;
f.
bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3.
Elk bestuurslid kan voorts door een besluit van het bestuur op non-actief worden
gesteld. Een dergelijk met redenen omkleed besluit dient genomen te worden in een
bestuursvergadering waarin tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn.
4.
Een op non-actief gesteld bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergaderingen. Hij
heeft geen stemrecht gedurende de periode van diens op non-actiefstelling.
5.
Het bestuur is verplicht binnen 4 maanden na de dag waarop het besluit is genomen
een congres bijeen te roepen, waarbij het congres wordt verzocht het betreffende
bestuurslid hetzij te ontslaan danwel diens op non-actief stelling op te heffen.
6.
Een op non-actief gesteld bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in het
congres, waarin over zijn ontslag of over de opheffing van de op non-actiefstelling
wordt besloten, te verantwoorden.
Artikel 12.
Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur
1.
Het bestuur kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Het bestuur wordt door het congres in functie gekozen
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2.

3.

Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden onder
verantwoordelijkheid van de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur
worden vastgesteld.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van
en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 13.
Bestuurstaak –Vertegenwoordiging
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2.
Indien het aantal leden van het bestuur beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd.
3.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies of werkgroepen die door het bestuur worden
benoemd.
4.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
5.
De Vc NTB wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan, in gezamenlijkheid optredend,
twee leden van het dagelijks bestuur.
6.
Het bestuur kan (doorlopende) volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden,
alsook aan derden, om de Vc NTB binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
7.
Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.
8.
Indien een bestuurder op non-actief is gesteld is hij niet
vertegenwoordigingsbevoegd.
9.
Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vereniging is hij niet
vertegenwoordigingsbevoegd.

Artikel 14.
Het Bureau
1.
De werkzaamheden ten behoeve van de bond worden uitgevoerd door het bureau.
2.
Het bureau staat onder leiding van de secretaris van het bestuur, deze heeft de
operationele leiding over het bureau.
3.
Het bureau wordt gedeeld met de Ntb.
Artikel 15.
Jaarverslag – Rekening en verantwoording
1.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vc NTB en van alle
betreffende de werkzaamheden van de Vc NTB naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vc NTB kunnen
worden gekend.
3.
Per het einde van het verenigingsjaar worden de boeken der vereniging afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
met een toelichting over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Voorts wordt door de
penningmeester een financieel jaarverslag opgemaakt over het gevoerde beleid en
de gang van zaken binnen de Vc NTB. Al deze stukken, hierna: jaarstukken, dienen
door de penningmeester binnen vier maanden na afloop van het boekjaar ter
goedkeuring aan het bestuur worden aangeboden.
Het bestuur kan, alvorens over te gaan tot vaststelling de balans en de staat van
baten en lasten met toelichting, deze doen onderzoeken door een door het bestuur
aan te wijzen accountant of administratieconsulent. Deze brengt omtrent zijn
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onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
De balans en de staat van baten en lasten voorzien van toelichting worden ten blijke
van vaststelling door ieder der bestuursleden ondertekend; ontbreekt de
ondertekening door een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
4.

5.

6.

Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten voorzien van toelichting
voor aan het jaarlijks congres voor goedkeuring en décharge. Het bestuur kan een en
ander vergezeld doen gaan van een door een accountant of administratieconsulent
opgestelde verklaring.
Het bestuur is verplicht om de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en
gegevensdragers gedurende 7 jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 6
bepaalde.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met de juiste en
volledige weergave van de gegevens, deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 16.
Congres
1.
Jaarlijks wordt op dezelfde datum als het Ntb congres, binnen zes maanden na het
einde van het boekjaar, een congres gehouden.
2.
Op het congres komen in ieder geval aan de orde:
de door het bestuur goedgekeurde jaarstukken als bedoeld in artikel 15 lid 3
het voorstel tot goedkeuring van de jaarstukken (inhoudend het verlenen van
decharge van het bestuur)
de benoeming van bestuursleden die, volgens rooster afgetreden, leden
vervangen
Tenminste tweejaarlijks komen daarnaast aan de orde:
voorstellen van het bestuur
voorstellen van de leden
2.
Tussentijds kan het bestuur een congres bijeen roepen als hij dit noodzakelijk of
wenselijk acht.
3.
Voorts is het bestuur verplicht, op aangetekend schriftelijk verzoek van tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van
de stemmen, tot het bijeenroepen van een congres 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 bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in een landelijk dagblad met inachtneming
van de in artikel 21 vermelde oproepingstermijn.
Artikel 17.
Toegang en stemrecht congres.
1.
Toegang tot het congres en stemrecht op het congres hebben alle leden van de Vc
NTB. Ook leden van het bestuur, die geen lid zijn van de Vc NTB, hebben toegang tot
het congres, evenwel zonder stemrecht. Geen toegang hebben geschorste leden en
geschorste bestuursleden alsmede leden die op de dag van het congres een schuld
danwel betalingsachterstand hebben aan Ntb of aan Vc NTB ter grootte van 6
maanden contributie.
2.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het congres.
3.
Ieder lid op het congres vertegenwoordigt naar evenredigheid het aantal leden dat is
ingeschreven bij de sector waar hij bij is ingedeeld op het moment van oproeping van de
algemene vergadering.
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Artikel 18.
Voorzitterschap en notulen congres.
1.
Het congres wordt geleid door de voorzitter van de Vc NTB. Ontbreekt de voorzitter,
dan treedt één van de andere bestuursleden, als voorzitter op.
2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden onder verantwoordelijkheid van de
secretaris notulen gemaakt, die door het nieuw te benoemen bestuur worden
vastgesteld.
3.
De vastgestelde notulen worden, op verzoek van een lid, toegestuurd.
Artikel 19.
Besluitvorming van het congres.
1.
Het op het congres uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit.
2.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel
de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid van het congres dit verlangt.
3.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van het
congres genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.
De verkiezing van de leden van het bestuur geschiedt door de aanwezige leden. Zijn
bij verkiezing van bestuurszetels meer personen die tot een zelfde sector behoren
kandidaat gesteld, dan vindt er stemming plaats, behoudens als de kandidaatstelling
de vrije plaats in het bestuur betreft.
6.
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
7.
Alle stemmingen, met uitzondering van de stemmingen betreffende verkiezing van de
leden van het bestuur, geschieden mondeling, dan wel door middel van hand
opsteken. De voorzitter kan bepalen dat een stemming schriftelijk wordt gehouden.
Artikel 20.
Bijeenroeping congres
1.
Het congres wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door
kennisgeving in de periodiek van de Vc NTB en/of schriftelijk aan de adressen van de
leden volgens het ledenregister zoals bedoeld in artikel 4. De termijn van oproeping
bedraagt ten minste 6 weken.
2.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 24 en 26.
Artikel 21.
Voorstellen congres
1.
Tot het doen van voorstellen voor het congres zijn bevoegd:
het bestuur
individuele leden, mits deze voorstellen schriftelijk, aangetekend en uiterlijk 4
weken vóór aanvang van het congres zijn ontvangen ten kantore van de Vc
NTB. De voorstellen vermelden naam, adres, handtekening en ledennummer
van het lid of leden die het betreffende voorstel indienen.
2.
Zij die de oproeping tot het congres hebben gedaan, moeten er zorg voor dragen, dat
ten minste 2 weken vóór het congres een afschrift van de voorstellen aan alle leden
wordt toegezonden.
Het bureau verleent hieraan medewerking.
Artikel 22.
Aansluiting bij vereniging
1.
De Vc NTB kan zich aansluiten bij landelijke verbonden, nationale of internationale
organisaties of andere algemene organisaties.
2.
Een besluit tot aansluiting bij de in lid 1 bedoelde lichamen moet met ten minste
tweederde van het aantal op het congres uitgebrachte stemmen zijn genomen.
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Artikel 23.
Statutenwijziging
1.
In de statuten van de Vc NTB kan uitsluitend verandering worden gebracht door een
besluit van het congres, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en met toezending van het in
letterlijke bewoordingen gestelde voorstel tot statutenwijziging, uiterlijk 2 weken voor
aanvang van dat congres.
2.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
3.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan in een notariële akte is
opgemaakt en ingeschreven in het openbare register. Tot het doen van het verlijden
van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
Artikel 24.
Huishoudelijk reglement
1.
Het huishoudelijk reglement van de Ntb is tevens van toepassing op bestuur en leden
van de Cv NTB.
2.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
Artikel 25.
Geschillen
1.
Alle geschillen, zowel juridische als feitelijke, - tussen bestuur en enig lid, - tussen
twee of meerdere leden verband houdende met de uitoefening van de
beroepswerkzaamheden, het lidmaatschap of handelingen van besturen worden, voor
zover de beslissing niet is opgedragen aan het bestuur, beslecht door een door het
congres te benoemen geschillencommissie.
2.
Leden wier lidmaatschap is opgezegd of die ontzet zijn uit het lidmaatschap kunnen in
beroep gaan bij de geschillencommissie op de in artikel 6 lid 8 omschreven wijze.
3.
Geen lid, noch enige combinatie van leden, noch enig verenigingsorgaan in de
statuten voorzien, zal ter zake van de statuten of reglement, de Vc NTB of enig
bestuur voor de gewone rechter in rechte kunnen betrekken, dan na behandeling van
het geschil door de geschillencommissie. De samenstelling en verkiezing wordt in het
huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 26.
Ontbinding
1.
De Vc NTB kan worden ontbonden door een besluit van het congres. Het bepaalde
van artikel 24 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
2.
Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur.
3.
Het congres dat tot ontbinding besloot, beslist over de bestemming van een eventueel
batig saldo.
4.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door
de vereffenaars aangewezen persoon.
5.
Op de vereffening zijn de bepalingen van titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.
Artikel 27.
Algemeen
1.
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede bij verschil van mening
over de uitlegging en toepassing van de bepalingen van deze statuten beslist het
bestuur.
2.
Waar in deze statuten en het huishoudelijk reglement het mannelijk woord wordt
gebruikt voor bestuurders, leden of groepen leden, worden daaronder zonder enig
voorbehoud ook vrouwelijke personen verstaan.
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