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Versie d.d. 13-04-2022
STATUTENWIJZIGING
zaaknummer: 37871/AR
Vandaag, *, verscheen voor mij, mr. Robert Jan Huzink, notaris te Amersfoort:
de heer Leendert VAN DEN OEVER, wonende Boslaan 27, 2225 PL Katwijk, geboren te
Leiden op achttien mei negentienhonderdzevenenvijftig, houder van rijbewijs nummer
5491605778, geldig tot dertien november tweeduizend achtentwintig, gehuwd.
De verschenen persoon verklaarde:
-

op * is in de algemene ledenvergadering van Nederlands Instituut voor Biologie
(bij afkorting: NIBI), gevestigd te gemeente Utrecht,, kantoorhoudende te FranzLisztplantsoen 200, 3533 JG Utrecht,, ingeschreven in het Handels
Handelsregister
register van de
d
Kamer van Koophandel onder nummer 30111563,, hierna te noemen: de
Vereniging, besloten tot algehele wijziging van de statuten;
statuten;

-

in die vergadering
rgadering werd de verschenen persoon aangewezen de statutenwijziging
te doen vastleggen
gen in een notariële akte;

-

van gemelde besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van die
vergadering, hetwelk aan deze akte wordt gehecht.

Ter uitvoering van voormelde
rmelde besluiten verklaarde de verschenen persoon de statuten
Artikel 1.
Begripsbepalingen.
Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:
-

Algemene Vergadering:
Vergadering:
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde
leden van de Vereniging;
Vereniging

-

Bestuur:
tuur: het Bestuur van de Vereniging;

-

Dagelijks Bestuur:
Bestuur
de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester;

-

Directeur:
degene die leiding geeft aan het bureau van de Vereniging

-

Schriftelijk:
bij brief, e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld;

-

Statuten:
de statuten van de Vereniging;
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Vereniging:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.
Naam.
De Vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting:
NIBI).
Artikel 3.
Zetel.
De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bilthoven.
Artikel 4.
Doel.
1.

De Vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de biologie en
van biologen in Nederland.
2. De vereniging tracht zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen dit doel te
realiseren door onder meer:
a) Het aandacht vragen voor het belang
lang van fundamenteel en toegepast
biologisch onderzoek en de financiering daarvan bij alle betrokken partijen.
b) Het meewerken aan de ontwikkeling en implementatie van actueel, relevant
en samenhangend biologieonderwijs op alle niveaus.
c) Het realiseren van een
en beter begrip voor en waardering van de rol van de
biologie bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op gebied van
voeding, gezondheid, duurzaamheid en klimaat, in de maatschappij.
d) Het verbeteren van de toetreding van biologen tot de arbeidsmarkt,
arbeidsmark door het
onderzoeken van de arbeidsmarkt en het, met de resultaten van het
onderzoek, verbeteren van de aansluiting tussen opleidingen en de
arbeidsmarkt.
e) Het realiseren van beschikbaarheid van actuele biologische kennis voor met
name de leden door het uitgeven van het Vakblad voor Biologen Bionieuws,
het verzenden van nieuwsbrieven en het sturen van berichten via sociale
media.
f) Het realiseren van vakinhoudelijke en vakdidactische nascholing voor
biologen door het organiseren van conferenties en trainingen;
g) het gebruik van alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen
helpen realiseren.
3. De Vereniging heeft geen winstoogmerk.
Artikel 4
Leden, bijzondere leden en ereleden
1.

Leden van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die in het bezit zijn
van een diploma beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs op het terrein
van de biologie of die daarvoor studeren. Het lidmaatschap van de Vereniging
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bureau (zoals nader omschreven in de artikelen 4 en 5 van deze statuten) is
ingeschreven en de voor het betreffende jaar vastgestelde contributie heeft
betaald. In alle andere gevallen kan het Bestuur ingevolge nadere maatstaven het
lidmaatschap toekennen. Op het besluit van het Bestuur is beroep mogelijk bij de
Algemene Vergadering.
2.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid van het lidmaatschap vóór één
november van het lopende kalenderjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
idmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende kalenderjaar;
c. door opzegging door de Vereniging;

3.

d. door ontzetting (royement) de Vereniging.
De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te voldoen. De vaststelling van
de hoogte van de contributie
ibutie geschiedt bij besluit van de Algemene Vergadering
Vergadering,
waarbij de leden in verschillende
erschillende contributiecategorieën kunnen worden
ingedeeld.

4.

Bijzondere leden van de Vereniging kunnen zijn rechtspersonen, die een jaarlijkse
bijdrage aan de Vereniging do
doen,
en, welke bijdrage door het Bestuur dient te
worden aanvaard. Aan het bijzondere lidmaatschap zijn overigens geen
verplichtingen en rechten verbonden.

5.

Ereleden van de Vereniging zijn natuurlijke personen die daartoe op voordracht
van het Bestuur door de Algemene Vergadering zijn benoemd vanwege hun
bijzondere verdiensten jegens de Vereniging of in het kader van de doelstelling
van de Vereniging.
Vereniging Een besluit tot benoeming van iemand tot erelid behoeft ten
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte ste
stemmen ongeacht het ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijnde aantal stemg
stemgerechtigde leden.
Ereleden hebben geen financiële verplichtingen jegens de Vereniging.

6.

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder verstaan de
leden als omschreven in lid 1 van dit artikel en de ereleden.

Artikel 5
Structuur
De Vereniging wordt bestuurd door het Bestuur, dat het algemene beleid uitstippelt.
De Algemene Vergadering stelt het beleid vast. Het uitvoerende werk wordt verricht
door het bureau van de Vereniging.
Artikel 6
Het bureau
1.

Het bureau staat onder leiding van een directeur, in deze statuten verder te
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2.

De bezoldiging en de taakomschrijving van de directeur worden jaarlijks door het
Dagelijks Bestuur vastgesteld, het dagelijks Bestuur stelt daarbij tevens de
grenzen van het mandaat aan de directeur vast.

3.

De directeur en de eventuele andere medewerkers van het bureau worden door
het Bestuur benoemd en ontslagen.

4.

De directeur is secretaris van het dagelijks Bestuur en is belast met de uitvoering
der werkzaamheden van de Vereniging onder toezicht en verantwoordelijkheid
van het Bestuur.

5.

De directeur en eventuele andere medewerkers, bezoldigd werkzaam bij het
bureau, kunnen geen lid van het Bestuur zijn.

6.

De directeur heeft recht van toegang tot de vergaderingen van het Bestuur en het
dagelijks Bestuur; hij heeft daarin
n een adviserende stem.

7.

Jaarlijks in maart brengt de directeur een verslag uit over de werkzaamheden en
de toestand van de Vereniging over het voorafgaande Verenigingsjaar.
Verenigingsjaar.

Artikel 7
Bestuur
1.

Het Bestuur bereidt het algemeen beleid voor. Het Bestuur kan ad hoc commissies
en werkgroepen met omschreven taken en bevoegdheden instellen. Commissies
en werkgroepen werken onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur.

2.

Samenstelling.
a. Het Bestuur is samengesteld uit een oneven aantal van tenminste zeven
personen. Indien het Bestuur uit minder dan zeven personen bestaat blijft het
wettig samengesteld.
b. De bestuursleden verdelen onderling hun werkzaamheden. De directeur is
adviseur van het Bestuur en voert het secretariaat van het Bestuur. Bij de
samenstelling van het Bestuur dient er rekening mee gehouden te worden dat
het Bestuur zoveel mogelijk een afspiegeling dient te vormen van de leden. De
voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester vormen het dagelijks Bestuur
dat werkt onder voorzitterschap van de voorzitter van het Bestuur. De
directeur voert het secretariaat van het dagelijks Bestuur.

3.

Vertegenwoordiging.
Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit. Bovendien kunnen twee gezamenlijk handelende leden van het
Dagelijks Bestuur de Vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen.

4.

Wijze van benoeming.
a.

De Algemene Vergadering benoemt de bestuursleden bij gewone meerderheid
van stemmen, zoveel mogelijk rekening houdend met het in lid 2 bepaalde
ten aanzien van de samenstelling van het Bestuur. De voorzitter wordt in
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b.

De bestuursleden treden na een periode van drie jaar sedert hun benoeming
af en zijn herkiesbaar.

c.

Een bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt
af op het tijdstip waarop het mandaat van zijn voorganger beëindigd zou
zijn. De Algemene Vergadering is bevoegd bestuursleden tussentijds te
ontslaan.

5.

Belet of ontstentenis
In geval van ontstentenis of belett van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele Bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder
best
wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe
daartoe door de
Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de
de omstandigheid
omstandighei dat
a.

de bestuurder gedurende een periode van
n meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
of

b.
6.

de bestuurder is geschorst.

Het Bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en verder zo dikwijls als door
de voorzitter of tenminste drie leden van het Bestuur noodzakelijk wordt geacht.

7.

Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen en tot
t het sluiten van overeenkomsten, waarbij
de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
derden sterk maakt of zich tot zekerstelli
zekerstelling van de schuld voor een derde
verbindt.

8.

Een bestuurder
bestuurder neemt niet deel aan de beraadslag
beraadslaging en besluitvorming indien de
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heef
heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden
organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de Algemene Vergadering.

Artikel 8
Algemene Vergadering
1.

Jaarlijks maar uiterlijk vóór vijftien juni van het jaar wordt door het Bestuur een
Algemene Vergadering uitgeschreven.

2.

Het Bestuur belegt schriftelijk op voorstel van tenminste vijfentwintig leden van
de Vereniging binnen twee maanden een Algemene Vergadering, bij welk voorstel
het te behandelen onderwerp moet worden opgegeven.

3.

De Algemene Vergaderingen worden op door het Bestuur te bepalen plaatsen en
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6tijden belegd. Plaats en tijd alsmede de agenda van de vergadering worden
tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk aan de leden van de Vereniging
kenbaar gemaakt.
4.

In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden tenminste de volgende punten
behandeld:
a. vaststelling van de jaarstukken;
b. goedkeuring van de begroting van het lopende Verenigingsjaar;
c. benoeming van de commissie tot onderzoek van de jaarstukken;
d. vervulling vacatures.

5.

Besluiten worden behoudens het gestelde in artikel
el 10 genomen met gewone
gewo
meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen
staken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

6.

Elk lid heeft recht op het uitbrengen van één stem.

7.

Een lid van de Vereniging kan zich in een Algemene
emene Vergadering door een
e ander
lid van de vergadering krachtens een door de voorzitter van de Vereniging
goedgekeurde schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

8.

Een bestuurslid kan geen leden in de vergadering bij een stemming
vertegenwoordigen.

9.

Een lid kan ten hoogste vier leden bij een stemming vertegenwoordigen.

10. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
11. Blanco stemmen en ongeldige
ongeldige stemmen gelden als niet uitgebrachte stemmen.
12. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de
mogelijkheid
mogelij
kheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd
bevoeg hun stemrecht door
middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemi
communicatiemiddel zoals de
verbinding, de beveiliging en dergel
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt,
(ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen
van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid
daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
13. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen
stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag
voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene
Vergadering worden uitgebracht
Artikel 9
Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.
1.

Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2.

Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles
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7betreffende de werkzaamheden van de Vereniging 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
Vereniging kunnen worden gekend.
3.

Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier
maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang
van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid.
Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan
arvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn
ijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke
bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.

4.

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks u
uit
it de leden een financiële
financ
commissie
van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken
uitmake van het Bestuur.
De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit
artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van
haar bevindingen
en uit.
Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve vvan haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van
de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden e
en andere
gegevensdragerss van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
gegevensdrager

5.

De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden herroe
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
financiële commissie.

Artikel 10
Financiën
De inkomsten van de Vereniging bestaan uit contributies van de leden en de
bijzondere leden, donaties, schenkingen, erfrechtelijke verkrijgingen en subsidies en
verdere baten via andere wettige middelen verkregen.
Artikel 11
Statutenwijziging en Ontbinding
1.

Bij wijziging van de statuten en ontbinding van de Vereniging dient tenminste tien
procent van de leden in de Algemene Vergadering aanwezig casu quo
vertegenwoordigd te zijn. Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan in de
eerstvolgende vergadering het besluit worden genomen zonder inachtneming van
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2.

Besluiten tot wijziging van de statuten moeten worden genomen met een
meerderheid van twee/derde van de aanwezige casu quo vertegenwoordigde
leden in de Algemene Vergadering.

3.

De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
Vergadering waarbij tenminste twee/derde van de aanwezige casu quo
vertegenwoordigde leden zich voor ontbinding hebben uitgesproken.

4.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling off van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg
oeg uitsluitend het algemeen nut beoogt op het
gebied van de biologie.

5.

Na de
e ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

Artikel 12
Reglementen
De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement en/of andere voorschriften
vaststellen, wijzigen en intrekken, welke geen bepalingen mogen bevatten die in
strijd zijn
ijn met de wet of de statuten
ten van de Vereniging
Vereniging.
Artikel 13
Slotbepaling
In alle aangelegenheden waarin de statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze
ze akte is verleden te Amersfoort op de datum iin het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de ve
verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebbe
hebben
kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen.
Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.
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