DORDRECHT
29 dec 1994
Kamer van Kooph. en Fabr.
aa/ml/40206
elv .opr/ml/bv
23 december 1994
oprichting vereniging
Heden, de drie en twintigste december negentienhonderd vier en negentig, verscheen
voor mij, Mr Wilhelmus Lambertus Louwers, notaris ter standplaats de gemeente
Rotterdam:
1. de heer Hendrik Schipper, schipper, geboren te Goes op drie juli
negentienhonderd twee en zestig, Nederlands rijbewijs, nummer 0051077035,
wonende aan boord van het motorschip “Sursum-Corda”, alsmede aan de
Papendijk 14, 4424 EK Wemeldinge, volgens zijn verklaring ongehuwd;
2. de heer Johnny Scholten, binnenvaart-ondernemer, geboren te Rotterdam op
dertig juli negentienhonderd zestig, Nederlands paspoort, nummer 561016c,
wonende aan boord van het motorschip “Mokum”, postadres: postbus 1149, 4530
GZ Terneuzen, volgens zijn verklaring gehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze over te gaan tot de oprichting van een coöperatie
en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:
STATUTEN.
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie B.A.
(afgekort: E.L.V.).
2. De vereniging heeft haar zetel te Gorinchem.
DOEL.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel de belangen van haar leden als vervoerders over
water te behartigen door met hen overeenkomsten ter zake van het verzorgen
van transporten in binnen- en/of buitenland en het bevrachten van schepen te
sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent
of doet uitoefenen.
2. Als nevendoel kan zij ook andere maatschappelijke belangen van de leden
behartigen.
Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door (onder andere):
a) het verwerven van opdrachten en orders;
b) het aangaan van overeenkomsten met anderen die dezelfde belangen hebben als
de coöperatie zelf en dit ongeacht welk land of welke plaats;
c) het afsluiten van contracten met verladers, ontvangers en/of tussenpersonen;
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d) deelneming aan een of meer centrale organisaties die volgens haar statuten de
bereiking van het doel van vervoerderscoöperaties bevorderen.
Artikel 4.
De vereniging verricht haar diensten op provisiebasis.
DUUR.
Artikel 5.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 6.
1. Slechts zij, die rechtens bekwaam zijn tot het aangaan van overeenkomsten, èn
a) hun hoofdaandeel aan inkomsten met een schip verdienen, waarvan zij
bezitter zijn;
b) niet deelnemen aan beurtvaart of enige andere contractvaart die strijdig
kan zijn met de belangen van de vereniging;
c) tenminste voor de helft eigenaar van het schip zijn en deel uitmaken van
de bemanning; kunnen als lid tot de vereniging toetreden.
2. Het bestuur beslist over de toelating.
3. De aanvraag tot het lidmaatschap en de mededeling van toelating geschieden
schriftelijk. Niettemin behoeft ten bewijze van de verkrijging van het
lidmaatschap van deze geschriften niet te blijken.
4. Bij toelating wordt aan de aanvrager tevens medegedeeld onder welk nummer hij
als lid is ingeschreven en ontvangt hij een boekje, bevattende het bewijs van
lidmaatschap, de statuten en het reglement.
5. Bij niet-toelating wordt dit aan de aanvrager bij aangetekend schrijven
medegedeeld en staat hem gedurende één maand na de datum van het
poststempel beroep open op de raad van commissarissen, die binnen een maand
na de indiening van het beroep zijn bindende uitspraak schriftelijk mededeelt aan
de aanvrager en het bestuur.
Artikel 7.
1. Ieder lid moet tenminste éénduizend gulden (f 1.000,00) als inleggeld storten,
waarvan vijfhonderd gulden (f 500,00) binnen twintig dagen na zijn toetreding,
terwijl het restantbedrag binnen éénhonderd twintig dagen na zijn toetreding
dient te worden gestort. Bij reglement kan een hoger inleggeld worden
vastgesteld.
2. Het niet-gestorte gedeelte van het inleggeld is steeds opeisbaar.
3. Ieder lid wordt voor de als inleggeld gestorte bedragen in de boeken der
vereniging gecrediteerd.
Artikel 8.
Elke aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de vereniging is
beperkt tot:
a) indien het lid bezitter is van een schip tot maximaal veertig meter bij vijf meter
en twintig centimeter: éénduizend tweehonderd vijftig gulden (f 1.250,00) ;
b) indien het lid bezitter is van een schip tot maximaal vijf en zestig meter bij vijf
meter en twintig centimeter: éénduizend vijfhonderd gulden (f 1.500,00) ;

Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie / Spuiboulevard 392 / 3311 GR Dordrecht / Tel. 078-6321270 Fax 078-6321261

c) indien het lid bezitter is van een schip dat groter is dan vijf en zestig meter bij
vijf meter en twintig centimeter en/of het lid bezitter is van twee of meer
schepen: éénduizend zevenhonderd vijftig gulden ( f 1.750,00).
Artikel 9.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 10.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a) opzegging door het bestuur krachtens een besluit van de algemene
ledenvergadering op grond dat het lid niet langer voldoet aan het in lid 1 van
artikel 6 gestelde vereiste voor het lidmaatschap, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren, welke opzegging schriftelijk moet geschieden met
inachtneming van een termijn van tenminste vier weken en tegen het einde
van het boekjaar;
b) opzegging door het lid, welke opzegging moet geschieden bij brief (waarvan
het bestuur binnen veertien dagen de ontvangst schriftelijk bevestigt) met
inachtneming van een termijn van ten minste vier weken en tegen het einde
van het boekjaar;
c) overlijden van het lid;
d) ontzetting overeenkomstig het in artikel 11 van deze statuten bepaalde.
2. Indien het lidmaatschap eindigt, verliest het lid de functies, die op grond van het
lidmaatschap in de vereniging worden bekleed.
3. Indien het lidmaatschap is geëindigd, heeft het gewezen lid jegens de vereniging
geen andere rechten dan op uitbetaling van hem toekomend verbruikersdividend.
Artikel 11.
1. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wegens:
a) het herhaaldelijk overtreden van de statuten of het reglement;
b) het niet-nakomen van geldelijke verplichtingen of het op andere wijze
benadelen van de vereniging.
2. De ontzetting wordt aan het lid gemotiveerd medegedeeld bij aangetekend
schrijven.
3. Tegen de ontzetting staat gedurende één maand na de ontvangst van deze
mededeling voor het lid beroep open op de raad van commissarissen, die binnen
één maand na de indiening van het beroep zijn bindende uitspraak schriftelijk
mededeelt aan de betrokkene en het bestuur.
4. De ontzetting gaat in zodra het bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is. Tot dat
tijdstip geldt het lid als te zijn geschorst en kunnen de lidmaatschapsrechten niet
worden uitgeoefend.
BESTUUR.
Artikel 12.
1. De vereniging wordt bestuurd door een uit minimaal drie personen bestaand
bestuur. Deze worden door de algemene ledenvergadering uit de leden der
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vereniging gekozen.
2. Tot lid van het bestuur kunnen niet worden gekozen degenen die:
a) vijf en zestig jaar of ouder zijn;
b) lid van het personeel der vereniging zijn;
c) met een lid van het bestuur, van de raad van commissarissen of van het
personeel der vereniging zijn gehuwd of van een van dezen in de eerste graad
bloed- of aanverwant zijn;
d) opdrachtgever, concurrent of lid van het personeel van een concurrent der
vereniging zijn of met deze zijn gehuwd.
3. Indien een bestuurslid komt te verkeren in een der gevallen, genoemd in het
vorige lid, eindigt zijn bestuurslidmaatschap op de dag van de eerstvolgende
algemene ledenvergadering.
4. Bestuursleden kunnen niet tevens zijn lid van de raad van commissarissen of van
de algemene ledenvergadering. Indien een lid van een van deze raden tot
bestuurslid wordt gekozen en deze functie aanvaardt, eindigt zijn andere
lidmaatschap rechtswege.
5. Om het jaar treedt een der bestuursleden af volgens een door het bestuur, zo
nodig na loting, opgesteld rooster. Op dit rooster neemt een tussentijds gekozen
lid de plaats in van zijn voorganger.
6. Aftredenden zijn terstond herkiesbaar, tenzij zij aan het einde zijn van twee
achtereenvolgende zittingsperioden als bestuurslid. In dit geval zijn zij niet
herkiesbaar gedurende een jaar na hun aftreden.
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Daalt het aantal bestuursleden
tot beneden drie dan vindt voorziening plaats binnen twee maanden. Het bestuur
blijft volledig bevoegd, ook zolang het onvoltallig is. Indien er slechts één
bestuurslid in functie is, behoeft deze voor alle besluiten welke niet de normale
gang van zaken in de vereniging betreffen, de goedkeuring van de raad van
commissarissen.
8. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris alsmede
plaatsvervangers voor hen.
9. De bestuursverkiezing wordt nader geregeld in het reglement.
Artikel 13.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere
bestuursleden zulks wensen. De oproepingstermijn bedraagt tenminste tien
dagen.
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van
tenminste drie bestuursleden, doch van alle bestuursleden indien oproeping niet
heeft plaatsgehad. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen,
mits alle bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel hebben
uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van
besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering mededeling gedaan.
3. Het bestuur roept voor zijn vergaderingen ook de bedrijfsleider op en laat hem
daar ook zonder oproeping toe tenzij het bestuur zijn aanwezigheid niet wenst
wegens de behandeling van onderwerpen, zijn persoon of functie betreffende.
4. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een
notulenboek.
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VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 14.
1. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
2. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de
voorzitter en de secretaris gezamenlijk.
Artikel 15.
1. Het bestuur houdt de raad van commissarissen geregeld op de hoogte van de gang
van zaken in de vereniging, geeft deze alle verlangde inlichtingen en is aanwezig
in de vergaderingen van de raad van commissarissen, indien deze dit wenst.
2. Het bestuur deelt de raad van commissarissen in ieder geval mede de besluiten:
a) waarmede een bedrag van f of meer is gemoeid;
b) welke strekken tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende
zaken;
c) waardoor de vereniging zich begeeft op een nieuw werkterrein (stichting van
nieuwe bedrijven of instellingen daaronder begrepen) of waardoor bestaande
bedrijven of instellingen worden opgeheven of ingrijpend gereorganiseerd;
d) omtrent het toekennen van pensioenrechten.
3. De raad van commissarissen kan de algemene ledenvergadering doen beslissen
omtrent een zodanig besluit, doch dient dan het bestuur hieromtrent schriftelijk
te berichten binnen veertien dagen, nadat hij mededeling van het besluit heeft
ontvangen.
4. Eerst nadat de algemene ledenvergadering het besluit heeft goedgekeurd of is
komen vast te staan dat geen beslissing van de algemene ledenvergadering wordt
uitgelokt, mag het bestuur het besluit uitvoeren.
TOEZICHT OP HET BESTUUR; RAAD VAN COMMISSARISSEN.
Artikel 16.
1. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen
bestaande uit drie personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden
der vereniging en hun echtgenoten worden gekozen.
2. In geval geen enkel bestuurslid in functie is, wordt de vereniging bestuurd door de
raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
secretaris.
4. De regelen voor het bestuur omtrent de ver- en herkiesbaarheid, de aftreding en
de voorziening in vacatures gelden ook voor de raad van commissarissen, ten
aanzien waarvan van overeenkomstige toepassing is het bepaalde in artikel 12
leden 2, 3, 5, 6, 7, en 9.
Artikel 17.
1. De raad van commissarissen vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo
dikwijls als de voorzitter of een ander lid van de raad van commissarissen dat
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wenst. De oproepingstermijn bedraagt tenminste drie dagen.
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten, is vereist de aanwezigheid van
tenminste twee leden van de raad van commissarissen en van alle leden, indien
een oproeping niet heeft plaats gevonden. De raad kan ook buiten vergadering
besluiten, mits alle commissarissen zich schriftelijk aangaande het voorstel
hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle commissarissen.
Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende
vergadering van de raad mededeling gedaan.
3. De raad van commissarissen kan het bestuur oproepen in zijn vergadering
aanwezig te zijn.
4. De raad van commissarissen doet van het in zijn vergaderingen behandelde
aantekening houden in een notulenboek.
AANSPRAKELIJKHEID, SCHORSING EN ONTSLAG.
Artikel 18.
1. De leden van het bestuur en van de raad van commissarissen zijn hoofdelijk
tegenover de vereniging aansprakelijk wegens tekortkoming bij de vervulling van
de hun opgedragen taak.
2. Niet aansprakelijk is het lid van het bestuur of van de raad van commissarissen,
dat bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem is te wijten en dat hij niet nalatig
is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 19.
1. Een lid van het bestuur of van de raad van commissarissen kan te allen tijde door
de de algemene ledenvergadering worden ontslagen doch niet nadat de
betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.
2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een bestuurslid door de raad van
commissarissen voor ten hoogste acht weken worden geschorst.
3. Binnen een maand na een besluit tot schorsing belegt de raad van commissarissen
een algemene ledenvergadering, welke, na zo mogelijk de geschorste te hebben
gehoord, kan besluiten tot opheffing van de schorsing, verlenging van de
schorsingstermijn met ten hoogste zes weken of tot ontslag.
PERSONEEL.
Artikel 20.
1. Het bestuur stelt een bedrijfsleider aan (aan wie de titel van directeur kan
worden verleend) en belast deze met de dagelijkse leiding van het bedrijf. De
bedrijfsleider is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het
bestuur en wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien.
2. Benoeming, schorsing, ontslag en regeling der werkzaamheden van het verdere
personeel behoren tot de bevoegdheid van de bedrijfsleider. Deze oefent zijn
bevoegdheid tot benoeming en ontslag van personeel in leidende functies slechts
uit na overleg met het bestuur, voor zover het niet een ontslag op staande voet
betreft.
3. De algemene regeling van bezoldiging en van de verdere rechtspositie van het
personeel geschiedt door het bestuur in overleg met de bedrijfsleider.
4. De bedrijfsleider is verplicht de vergaderingen van het bestuur en de algemene
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ledenvergaderingen bij te wonen, indien dit door het bestuur, onderscheidenlijk
door de Algemene Ledenvergadering wordt verlangd.
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 21.
Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden, waar in het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening
en verantwoording doet over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur door
overlegging van de jaarrekening overeenkomstig het hierna in artikel 30 bepaalde en
waarin wordt voorzien in de periodieke vacatures en de raad van commissarissen.
Artikel 22.
1. Voorts roept het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen indien het dit
wenst, indien een bestuursbesluit de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering behoeft of indien de raad van commissarissen dan wel
tenminste een tiende deel der leden zulks schriftelijk, met opgave van de te
behandelen onderwerpen, verzoekt.
2. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen vijf dagen de
leden tot een vergadering heeft opgeroepen, tegen een datum uiterlijk een
maand na de indiening, kan bijeenroeping geschieden door de verzoekers.
3. De raad van commissarissen roept de algemene ledenvergadering bijeen indien hij
een of meer bestuursleden heeft geschorst.
Artikel 23.
1. Een vergadering van de leden wordt schriftelijk bijeengeroepen met vermelding
van de agenda. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste vijftien dagen.
2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge de statuten
behandeld moeten worden of die het bestuur, de raad van commissarissen of ten
minste een tiende deel van de leden behandeld wenst te zien. De vaststelling van
de agenda wordt nader in het reglement geregeld.
Artikel 24.
1. Als voorzitter en secretaris van de algemene ledenvergadering treden op de
voorzitter en de secretaris van het bestuur en bij hun ontstentenis hun
plaatsvervangers.
2. Indien echter een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door de raad
van commissarissen treden de voorzitter en secretaris hiervan als voorzitter en
secretaris van de vergadering op, terwijl een door leden bijeengeroepen
vergadering van de algemene ledenvergadering zelf haar voorzitter en secretaris
aanwijst.
3. De bedrijfsleider heeft toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij de
algemene ledenvergadering zijn aanwezigheid niet wenst wegens de behandeling
van onderwerpen zijn persoon of functie betreffende.
4. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen als de algemene
ledenvergadering kan bepalen, dat derden tot een vergadering van de algemene
ledenvergadering worden toegelaten teneinde daarin het woord te voeren.
Artikel 25.
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Omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld kan niettemin wettig
worden besloten in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn en mits het besluit
met voorkennis van het bestuur en stemmig wordt genomen.
Artikel 26.
1. In de algemene ledenvergadering heeft elke afgevaardigde één stem.
2. Besluiten (met uitzondering van besluiten tot statutenwijziging en ontbinding van
de vereniging) worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden.
3. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij tenminste een vierde deel der
aanwezige leden schriftelijke stemming verlangt of het gaat om stemmingen over
personen.
4. Ieder lid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid,
mits de vertegenwoordigheidsbevoegdheid van dat andere lid uit een schriftelijke
volmacht blijkt. Een lid kan als gevolmachtigde van ten hoogste vier andere leden
optreden.
5. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
6. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Indien de stemming een verkiezing betreft en geen der kandidaten de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de kandidaten,
die de meeste stemmen hebben verworven.
Artikel 27.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste boekjaar loopt
van heden tot de één en dertigste december van het lopende jaar.
JAARVERSLAG; REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 28.
1. Het bestuur brengt op de in artikel 21 bedoelde vergadering van de algemene
ledenvergadering die gehouden moet worden binnen zes maanden na het einde
van het boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans,
een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
2. Het bestuur laat zich bij het opstellen der jaarrekening bijstaan door een
accountantadministratie-consulent danwel een registeraccountant.
3. Binnen vier maanden na het einde van het boekjaar brengt de bedoelde
accountant aan de raad van commissarissen rapport uit en zendt hij een afschrift
van dit rapport aan het bestuur.
4. De raad van commissarissen onderzoekt de rekening en verantwoording mede aan
de hand van het accountantsrapport en vat zijn bevindingen samen in een verslag
ten behoeve van de vergadering van leden dat tevens een voorstel aan de
algemene ledenvergadering behelst tot goed- of afkeuring van de rekening en
verantwoording. De raad van commissarissen kan zich bij zijn onderzoek door een
deskundige doen bijstaan.
5. De balans, de winst- en verliesrekening (voorzien van de door de accountant
daaromtrent verstrekte verklaring) en de jaarverslagen van het bestuur en van de
raad van commissarissen worden tenminste zeven dagen voor de ter behandeling
van deze stukken bijeengeroepen vergadering van de algemene ledenvergadering
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aan de leden toegezonden.
6. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt het
bestuur en de raad van commissarissen tot décharge voor het door hen in het
afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
Artikel 29.
1. Van de winst wordt tenminste een tiende deel gereserveerd. Uit de reserve
mogen geen uitkeringen aan de leden geschieden.
2. Overigens kunnen aan de winst door de algemene ledenvergadering speciale
bestemmingen worden gegeven.
3. Voor zover de winst geen andere bestemming vindt, wordt hij tot
verbruiksdividend bestemd en naar verhouding van het verbruik over het
betreffende boekjaar uitgekeerd aan hen die in dat boekjaar lid waren.
Verbruiksdividend dat niet binnen twee jaren na vaststelling is opgeëist, vervalt
aan de vereniging.
Artikel 30.
Het in enig boekjaar geleden verlies wordt uit het reservefonds bestreden. Voor zover
dit fonds daartoe niet toereikend mocht zijn, wordt de rekening van het volgend jaar
met het restant van het verlies belast.
REGLEMENT.
Artikel 31.
De algemene ledenvergadering stelt met inachtneming van de wet en de statuten een
alle leden der vereniging bindend reglement vast ter regeling van al hetgeen regeling
behoeft.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 32.
1. Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur, van de
raad van commissarissen of van tenminste een/tiende deel der leden.
2. Voor een rechtsgeldig besluit van de vergadering van de algemene
ledenvergadering tot wijziging van de statuten is vereist:
a) dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste
veertien dagen – die van oproeping en die van vergadering niet medegerekend
– is opgeroepen bij een aangetekende brief, waarin is vermeld dat ter
vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan en
behandeld en waarin tevens de volledige tekst van de voor te stellen wijziging
(en) is medegedeeld;
b) dat tenminste twee/derde deel van de leden ter vergadering
tegenwoordig/vertegenwoordigd is; en
c) dat tenminste drie/vierde deel van de geldig uitgebrachte stemmen zich vóór
aanneming van het voorstel heeft verklaard.
3. Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de leden aanwezig, dan
wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een tweede
vergadering belegd, die volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die,
ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, met een meerderheid van ten
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minste drie/vierde deel aan de geldig uitgebrachte stemmen tot de voorgestelde
statutenwijziging kan besluiten.
4. Het bestuur doet zo spoedig mogelijk daarna van de aangenomen
statutenwijziging een notariële akte opmaken.
5. De toepasselijkheid van een statutenwijziging waartoe gedurende het
lidmaatschap werd besloten, kan niet door opzegging van het lidmaatschap
worden ontgaan, behoudens het bepaalde in artikel 10.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 33.
1. Het voorstel tot ontbinding van de vereniging kan uitgaan van het bestuur, van de
raad van commissarissen of van tenminste één /tiende deel der leden.
2. Voor een rechtsgeldig besluit van de vergadering van de algemene
ledenvergadering tot ontbinding van een verenging is vereist:
a) dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste
veertien dagen – die van oproeping en die van vergadering niet medegerekend
– is opgeroepen bij een aangetekende brief, waarin is vermeld dat ter
vergadering een voorstel tot ontbinding van de vereniging zal worden gedaan
en behandeld en waarin tevens de gronden van het voorstel zijn medegedeeld;
b) dat tenminste twee/derde deel van de leden ter vergadering aanwezig is en
c) dat tenminste vier/vijfde deel van de geldig uitgebrachte stemmen zich vóór
aanneming van het voorstel heeft verklaard.
3. Is op die vergadering niet tenminste twee/derde deel van de leden aanwezig, dan
wordt binnen een maand na de dag van de eerste vergadering een tweede
vergadering belegd, die volgens de gewone regeling wordt opgeroepen en die,
ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden uitgebrachte stemmen tot ontbinding
van de vereniging kan besluiten.
4. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vereniging, geschiedt de
vereffening door het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen,
tenzij de vergadering van de algemene ledenvergadering anders mocht besluiten.
Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de vergadering van de algemene
ledenvergadering de beloning die de vereffenaars zullen genieten. De vereffening
geschiedt met inachtneming van de artikelen 23 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en volgende.
5. Een batig saldo krijgt een door de vergadering van de algemene ledenvergadering
te bepalen bestemming. Het wordt door de vereffenaars dienovereenkomstig
uitgekeerd.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging
gedurende tien jaren onder berusting van de daartoe door de vergadering van de
algemene ledenvergadering aan te wijzen persoon. Deze zal bevoegd zijn een
opvolgend bewaarder aan te stellen met dezelfde bevoegdheid.
8. De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan op de wijze en
met de meerderheid als in dit artikel voor een besluit tot ontbinding van de

Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie / Spuiboulevard 392 / 3311 GR Dordrecht / Tel. 078-6321270 Fax 078-6321261

vereniging is voorgeschreven.
GESCHILLEN.
Artikel 34.
Geschillen over de uitlegging en toepassing van de statuten en van de besluiten van de
algemene ledenvergadering worden beslist door de Kantonrechter te Gorinchem.
SLOTVERKLARING.
De comparanten verklaarden dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de
vereniging worden benoemd:
1. de heer J . Scholten voornoemd, in de functie van voorzitter;
2. de heer H. Schipper, voornoemd, in de functie van secretaris;
3. de heer Aren Moret, binnenschipper, geboren te Oude-Tonge op acht en twintig
januari negentienhonderd zeven en vijftig, wonende te 4532 BJ Terneuzen,
Margrietstraat 13, gehuwd, in de functie van penningmeester.
BEKENDHEID PARTIJEN.
De partijen in en bij deze akte zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van deze
partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daar toe
bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte
in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na
zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing,
door de comparant en mij, notaris, ondertekend om elf uur dertig minuten.
W.g. H. Schipper, J. Scholten, W.L. Louwers
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

[Stempel]
[Handtekening]
Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Zuid-Holland Zuid
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