VAN DOORNE N.V.
UITSLUITEND BESTEMD
VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN
CONCEPT 11 DECEMBER 2020
AS/SD/60018146
STATUTENWIJZIGING PRAKTIZIJNS-SOCIËTEIT

Op [●] tweeduizend éénentwintig verschijnt voor mij, mr. [●], notaris te Amsterdam:
[●], geboren te [●] op [●], met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam.
De verschenen persoon verklaart dat:
-

de algemene ledenvergadering van Praktizijns-Sociëteit, een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende
te Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 40536647 (de "Vereniging"), op [●]
tweeduizend éénentwintig heeft besloten (i) de statuten van de Vereniging te wijzigen
en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt
uit de notulen van de algemene ledenvergadering, die aan deze akte worden gehecht
als Bijlage;

-

de statuten van de Vereniging zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden
op vier oktober tweeduizend zestien voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in de notulen van de algemene
ledenvergadering tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld,
de statuten van de Vereniging bij deze te wijzigen als volgt:
Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
DOEL.
Artikel 2.
1.

De vereniging heeft ten doel het verschaffen van faciliteiten aan de leden ten behoeve
van hun praktijk- of beroepsuitoefening als advocaat dan wel (kandidaat-)notaris, onder
meer door:
-

het in stand houden van een juridische bibliotheek, zowel fysiek als digitaal;

-

het organiseren en faciliteren van cursussen en opleidingen,

-

het ter beschikking stellen van juridische informatie, diensten en producten ten
behoeve van de leden (waaronder begrepen het bedingen van kortingen op
juridische diensten en producten van derden);

-

het organiseren van bijeenkomsten, waarin een onderwerp, van belang zijnde voor
de praktijk- of beroepsuitoefening van advocaten en/of (kandidaat-)notarissen, aan
de orde komt; en

2.

het organiseren van togafaciliteiten.

De in lid 1 bedoelde faciliteiten worden verschaft aan de individuele leden en, in geval
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van het in artikel 6 lid 2 bedoelde collectieve lidmaatschap, aan de kantoren waaraan de
collectief lid zijnde advocaten dan wel (kandidaat-)notarissen verbonden zijn.
3.

De vereniging kan faciliteiten met betrekking tot haar bibliotheek ook verschaffen aan:
-

oud-leden van de vereniging die de praktijk hebben neergelegd en voormalige
leden van de rechterlijke macht in het Arrondissement Amsterdam (onder de titel
buitenlid);

-

andere personen die niet kwalificeren voor het lidmaatschap van de vereniging
(onder de titel bibliotheeklid).

Artikel 5 lid 1 sub b wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
b.

door schriftelijke opzegging door het lid;
deze schriftelijke opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het einde van het
kalenderjaar plaats te vinden met ingang van het daaropvolgende kalenderjaar;

Aan artikel 8 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd, welk lid komt te luiden als volgt:
4.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden zijn de overblijvende
bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid met het bestuur van de
vereniging belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of het enige
bestuurslid is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen
tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. Onder belet wordt in deze statuten in
ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan
uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan
het bestuurslid redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, welk lid komt te luiden als volgt:
5.

Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen besluit door het bestuur kan
worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Slot akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop
een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.
Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
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