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Heden, achttien juni tweeduizend negentien, verscheen voor mij, ----------------Mr Michiel Huibert Kouwenhoven, notaris te Pijnacker-Nootdorp: --------------mevrouw Suzanne den Dulk, secretaresse, werkzaam ten kantore van ----------Caminada Notarissen aan de Kerkweg 7 te 2631 CB Nootdorp, geboren te 's--Gravenhage op zeven augustus negentienhonderd vijfentachtig. ------------------De verschenen persoon verklaarde: ------------------------------------------------------ dat de algemene vergadering van de vereniging: VERENIGING VAN DE DIENST BUITENLANDSE ZAKEN, een vereniging, statutair gevestigd te
's-Gravenhage, kantoorhoudende Rijnstraat 8 te 2515 XP 's-Gravenhage, ------ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40408506, hierna te --------noemen: "de vereniging", welke vereniging werd opgericht bij akte op vijftien september negentienhonderdeenenzeventig en welker statuten laatstelijk -------werden gewijzigd bij akte op twintig januari tweeduizend vijftien verleden voor
Mr M.H. Kouwenhoven, notaris te Pijnacker-Nootdorp heeft besloten tot ----wijziging van de statuten van de vereniging; -------------------------------------------- dat de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen; -------------------------------- dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift. -------------------------------------------------Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de ------statuten van de vereniging te wijzigen als volgt: ---------------------------------------Voorts werd verklaard dat de statuten van de vereniging na voormelde ---------wijziging luiden als volgt: ------------------------------------------------------------------Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: “VERENIGING VAN DE DIENST --BUITENLANDSE ZAKEN”, bij verkorting te noemen: VDBZ. De ---vereniging was voorheen genaamd: VERENIGING VAN DE ------------BUITENLANDSE DIENST. -----------------------------------------------------2. Zij is gevestigd te'’s-Gravenhage. ---------------------------------------------------
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-2Doel ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van degenen die behoren tot de Dienst Buitenlandse Zaken en van degenen die uit hoofde van hun functie daaraan gelijkgesteld kunnen worden en hun partners bij het -zo goed mogelijk functioneren van die dienst en daartoe - desgevraagd door --het ministerie van Buitenlandse Zaken of op eigen initiatief - adviezen uit te --brengen of voorstellen te doen, alles in de ruimste zin des woords. De VDBZvereniging is bevoegd tot het aangaan van collectieve overeenkomsten ten ----behoeve van haar leden-natuurlijke personen, waaronder expliciet begrepen --cao’s. Voorts stelt de vereniging zich ten doel de behartiging van de belangen van de gezinsleden van de ambtenaren van de DBZ en de behartiging van de -belangen van ambtenaren als bedoeld in artikel 8 leden 3 en 4 van het ----------Reglement Dienst Buitenlandse Zaken voor de duur hunner detachering casu quo tewerkstelling. --------------------------------------------------------------------------Leden ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------Als leden kunnen tot de vereniging toetreden: ---------------------------------------A. degenen als bedoeld in artikel 5 tweede lid onderdelen a en b van het -----Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en degenen die uit hoofde van hun
functie daaraan gelijkgesteld kunnen worden; -----------------------------------B. hun partners (zoals gedefinieerd in rechtspositie en Huisregels, versie 1 juli
2011); -----------------------------------------------------------------------------------C. werknemers van andere ministeries en hun partners voor de duur van hun
tewerkstelling casu quo detachering bij het Ministerie van Buitenlandse --Zaken. -----------------------------------------------------------------------------------Buitengewone leden --------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------Als buitengewone leden kunnen tot de vereniging toetreden: ----------------------A. zij, die voordat zij met pensioen de Dienst Buitenlandse Zaken verlieten -voldeden aan de vereisten in artikel 3 genoemd; --------------------------------B. zij, die voordat zij met pensioen de voormalige Buitenlandse Dienst ------verlieten voldeden aan de vereisten zoals vermeld in artikel 3 van de ------statuten van de vereniging zoals dit artikel luidde voor het tijdstip van in --

C A M I N A D A




N O T A R I S S E N






-3werking treden van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken. -------------Lidmaatschap -----------------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap van een lid of een buitengewoon lid van de vereniging -ontstaat door en op de dag van schriftelijke aanvaarding door het bestuur
van een geschreven aanmelding. Het bestuur kan het lidmaatschap van een
lid of een buitengewoon lid slechts weigeren, indien niet voldaan is aan de
vereisten van respectievelijk artikel 3 en 4. ---------------------------------------2. Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur staat beroep open op de raad van advies. ------------------------------------------------------------------------Einde lidmaatschap ---------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: ------------------------------------------------------------a. door overlijden van het lid of buitengewoon lid; --------------------------b. door schriftelijke opzegging door het lid of buitengewoon lid voor het
einde van het lopende verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van
vier weken;------------------------------------------------------------------------c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; ----------------d. door ontzetting namens de vereniging door het bestuur. ----------------2. Opzegging door het bestuur kan geschieden indien een lid of ---------------buitengewoon lid niet meer voldoet aan de vereisten voor zijn --------------lidmaatschap gesteld, niet binnen vier weken aan zijn -------------------------contributieverplichting voldoet, na hiertoe tweemaal schriftelijk te zijn ---aangemaand, alsmede indien voortzetting van het lidmaatschap ------------redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden. --------------------3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid of een --------buitengewoon lid handelt in strijd met de statuten, de reglementen of -----besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze ----------benadeelt. -------------------------------------------------------------------------------4. Voordat door het bestuur een besluit tot opzegging of ontzetting kan ----worden genomen moet het lid of buitengewoon lid, ten aanzien van wie -een dergelijk besluit wordt overwogen, in de gelegenheid worden gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verdedigen. ------------------------5. Van een besluit tot opzegging of ontzetting wordt de betrokkene ten ------
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-4spoedigste schriftelijk in kennis gesteld met een opgave van redenen. ------6. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit van opzegging of ontzetting staat voor de betrokkene beroep open op de -----algemene vergadering, behoudens in het geval dat de opzegging geschiedt
op grond van wanbetaling. Het beroep dient met redenen omkleed te zijn
en schriftelijk te geschieden aan de secretaris I van het bestuur. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of buitengewoon lid geschorst. -------------------------------------------------------------------------------7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft -------desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ------------Schorsing lid of buitengewoon lid -------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------1. In alle gevallen, waarin het bestuur kan besluiten tot opzegging van of ----ontzetting uit het lidmaatschap, kan het bestuur ook in de plaats daarvan het lid of het buitengewone lid voor een termijn van ten hoogste één jaar als zodanig schorsen. -----------------------------------------------------------------2. Het bepaalde in artikel 6, leden 5 en 6 inzake kennisgeving en beroep is --van overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------------3. Een geschorst lid of buitengewoon lid kan gedurende de termijn van -----schorsing geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn uit het -----lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort bestaan. ----Bestuur --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene -vergadering. ----------------------------------------------------------------------------2. Benoeming van de bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering,
behoudens het bepaalde in lid 6. ---------------------------------------------------3. Ten minste drie bestuursleden worden benoemd uit de leden, die in ------Nederland geplaatst zijn, de overige bestuursleden worden benoemd uit de
leden, die geplaatst zijn op posten in de nabijheid van Nederland. ----------4. Op de jaarvergadering treden alle bestuursleden af en zijn terstond
herkiesbaar. -----------------------------------------------------------------------------5. Indien het nieuwe bestuur niet tijdens de jaarvergadering wordt benoemd
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-5blijft het zittende bestuur aan tot een nieuw bestuur is benoemd. -----------6. Het bestuur is in geval van tussentijdse vacatures bevoegd bestuursleden te
benoemen, met dien verstande dat op deze wijze slechts minder dan de --helft der bestuursleden kan worden benoemd. ----------------------------------7. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergaderingen -------worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie --------maanden kan worden gevold door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn. --------------------------------------------------------------8. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een vice-voorzitter, -een secretaris I, een secretaris II en een penningmeester. De voorzitter of
de vice-voorzitter of de secretaris I dienen in Nederland werkzaam dan --wel woonachtig te zijn. ---------------------------------------------------------------Bestuurstaak en vertegenwoordiging --------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens de --beperkingen volgens de statuten. ---------------------------------------------------2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. --------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur is bevoegd met goedkeuring van de algemene ------------------ledenvergadering tot het sluiten van overeenkomsten: -------------------------a. tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registertegoeden; --------b. waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar -verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt. ------------------------------------4. De vereniging wordt in en buiten de rechte vertegenwoordigd door de ---voorzitter of de vice-voorzitter of de secretaris I of de penningmeester, --tezamen met een medebestuurslid. ------------------------------------------------5. Voor het beschikken over saldi bij banken en girodienst en voor het geven
van kwijting voor ontvangen gelden is de handtekening van de -------------penningmeester of degene die hiertoe door het bestuur gemachtigd is ----voldoende. ------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag-rekening en verantwoording ------------------------------------------Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------
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Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ----zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend. -------------------------------------------3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn ---door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder ----------overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en -verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na -verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in -recht van het bestuur vorderen. ---------------------------------------------------4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. -5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ----boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie -alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de --kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven. -------------------------------------------------------------------6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere ------commissie. ------------------------------------------------------------------------------7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar
lang te bewaren. -----------------------------------------------------------------------Algemene vergaderingen ---------------------------------------------------------------------------Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------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, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de ---------jaarvergadering komen onder meer aan de orde: --------------------------------a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10
met het verslag van de aldaar benoemde commissie; ----------------------
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de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het ----volgende verenigingsjaar; ------------------------------------------------------c. de begroting voor het lopende boekjaar; ------------------------------------d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de ----------oproeping voor de vergadering. ----------------------------------------------Goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot decharge van het
bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt. ----------------------------------------------------------------4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig -aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/veertigste gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek ----binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15.
Toegang en stemrecht ------------------------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------1. Alle leden en buitengewone leden hebben toegang tot de algemene -------vergadering en zijn bevoegd daarin het woord te voeren. Geen toegang --hebben zij, die geschorst zijn. -------------------------------------------------------2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. ------------3. Een lid kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch --communicatiemiddel. In dat geval is vereist dat het lid via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd. ------------------------------4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid --uitbrengen. -----------------------------------------------------------------------------5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de -volmacht elektronisch is vastgelegd en indien het lid via het elektronisch -communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd. ------------------------------6. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een ------------elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder --dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld
met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. --------Voorzitterschap en notulen ------------------------------------------------------------
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-8Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van -de vereniging, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en bij diens --afwezigheid door een bestuurslid, aangewezen door de overige aanwezige
bestuursleden. Indien geen bestuurslid aanwezig is, voorziet de ------------vergadering zelf in haar leiding.-----------------------------------------------------2. Van het verhandelde in elke vergadering, worden door de secretaris en bij
diens afwezigheid door een ander door de voorzitter daartoe aangewezen
persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden --vastgesteld en ondertekend, nadat deze door de eerstvolgende algemene -vergadering zijn goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis
van de leden gebracht.----------------------------------------------------------------Besluitvorming van de algemene vergadering -----------------------------------Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------1. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden besluiten van de ------algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten minste -----twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een algemene -------vergadering waar ten minste vijftig leden vertegenwoordigd zijn, -----------behoudens in het geval dat de vereniging minder dan vijfhonderd (500) --leden telt, in welk geval ten minste één/tiende (1/10) gedeelte der leden -tegenwoordig of vertegenwoordigd dient te zijn. Indien het voor het ------nemen van rechtsgeldige besluiten benodigde aantal leden niet -------------tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna --een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin omtrent de voorstellen, geplaatst op de agenda voor de eerste vergadering alleen -----besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal -------tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. -------------------------------------2. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen omtrent voorstellen die
op de agenda zijn geplaatst tenzij alle leden aanwezig zijn. --------------------3. Een eenstemmig 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 vergadering. -----------------4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te
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-9zijn uitgebracht. -----------------------------------------------------------------------5. De voorzitter bepaalt over welke zaken mondeling dan wel schriftelijk ---wordt gestemd. ------------------------------------------------------------------------Bijeenroeping der algemene vergadering -----------------------------------------Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, ----behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 4. ---------------------------------------2. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. ---------3. De oproeping geschiedt schriftelijk en wordt gericht aan het door de leden
aan de vereniging opgegeven adres, onder vermelding van plaats en tijd --van de vergadering en de agenda. --------------------------------------------------4. Oproeping ter vergadering kan eveneens geschieden door een langs -------elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan -het (mail)adres dat door de leden voor dit doel is bekend gemaakt. --------Raad van advies --------------------------------------------------------------------------Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van advies staat het bestuur bij met adviezen en kan deze ook ---ongevraagd verstrekken. Voorts is hij de beroepsinstantie voor de leden en
de buitengewone leden ingeval van niet-toelating door het bestuur. --------2. De raad van advies bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden.
De algemene vergadering stelt het aantal leden vast. ---------------------------3. De benoeming van de leden van de raad van advies geschiedt door de ----algemene vergadering, behoudens het bepaalde in lid 4. De benoeming ---geschiedt voor een periode van twee jaar, met dien verstande dat een lid -aftreedt in de tweede jaarvergadering na de algemene vergadering, waarin hij is benoemd. ------------------------------------------------------------------------4. De raad van advies is ingeval van tussentijds vacatures bevoegd leden van
de raad te benoemen, met dien verstande dat een door deze benoemd lid aftreedt in de jaarvergadering waarin zijn voorganger zou zijn afgetreden.-5. Aftredende leden van de raad van advies zijn terstond herkiesbaar. ---------6. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter dient een ------ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken met ten minste de rang ----XVII te zijn. ----------------------------------------------------------------------------7. De vergadering van de raad worden bijgewoond door de voorzitter van ---
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- 10 het bestuur en een ander lid daarvan, als waarnemers. -------------------------Contributie ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------De leden en buitengewone leden zijn jaarlijks een contributie verschuldigd, ---welke vastgesteld wordt door de algemene vergadering, op voorstel van het ---bestuur, de raad van advies gehoord. ----------------------------------------------------Huishoudelijk reglement --------------------------------------------------------------Artikel 18 ------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ----------Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------Artikel 19 ------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht -dan door een besluit van de algemene vergadering genomen in een --------vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daarin ---------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 ten minste 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 de afloop van de --dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een --------afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. -------------------3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een --------notariële akte is opgemaakt. ---------------------------------------------------------Ontbinding --------------------------------------------------------------------------------Artikel 20 ------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene -vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------------2. Het batig saldo na vereffening komt ten goede aan een fonds of instelling
aan te wijzen door de leden op voorstel van het bestuur tijdens de laatste algemene vergadering. ----------------------------------------------------------------Slotartikel ---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 21 -------------------------------------------------------------------------------------
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- 11 In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, de raad
van advies gehoord. ------------------------------------------------------------------------Slot akte. -------------------------------------------------------------------------------------Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Nootdorp op de datum in de
aanhef van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is ----------opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte ---kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ---stellen.-----------------------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, --------------ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
Uitgegeven voor afschrift.

(w.g.)

Dit is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt, is
digitaal vervaardigd en derhalve niet ondertekend.

