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Praktizijns-Sociëteit,
gevestigd te Amsterdam.

De ondergetekende,

mr. Anna Mathias Josephina Maria Ploumen, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat zij zieh naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van Praktizijns-Sociëteit,
gevestigd te Amsterdam, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst. De
statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris, op 15 juli 2021.

Getekend te Amsterdam (Nederland) op 15 juli 2021.



VANDOORNEe

VAN DOORNE N.V.

AS/SD/60018146

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN PRAKTIZIJNS-SOCIËTEIT
PER 15 JULI 2021

STATUTEN:
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
De verenging draagt de naam: Praktizijns-Sociëteit.
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
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
het organiseren van togafaciliteiten.

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

DUUR.
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 3a.
In deze statuten wordt verstaan onder "schriftelijk": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap
die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden
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ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld.
LEDEN.
Artikel 4.
1. Gewone leden kunnen slechts zijn advocaten in de zin van de Advocatenwet en

notarissen en kandidaat-notarissen in de zin van de Wet op het notarisambt.
2. Degene, die lid wil worden, geeft zieh daartoe schriftelijk op bij de secretaris.

Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt
toegelaten. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld
schriftelijk kennis aan de kandidaat.
Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij/zij binnen veertien
dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
Terzake van het beroep wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering
uitspraak gedaan.

3. Erelid is degene die door de algemene vergadering met algemene stemmen als
zodanig is benoemd op grand van de omstandigheid dat hij/zij zieh bijzonder
verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt.
Aan een erelid kamen alle rechten toe die oak aan gewone leden toekomen. Een
erelid is vrijgesteld van de verplichting van betaling van contributie.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;
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;

c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging;
deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn
geschieden wanneer een lid niet langer als advocaat in de zin van de
Advocatenwet, dan wel niet langer als notaris of kandidaat-notaris in de zin
van deWet op het notarisambt, kan worden aangemerkt, wanneer een lid niet
of niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging
voldoet, alsook wanneer anderszins redelijkerwijze van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting;
deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Ten aanzien van een bestuurslid geschieden zowel de opzegging namens de
vereniging als de ontzetting krachtens besluit van de algemene vergadering.
Hem/haar staat geen beroep open als hierna is bedoeld.

3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten
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spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Hem/haar staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de
algemene vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden
ingediend.

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst,
evenwel met dien verstande dat hij/zij bevoegd is de algemene vergadering, waarin
op het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en
daar het woord te voeren. Hij/zij heeft echter daarin geen stemrecht.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
Artikel 6.
1. Onverminderd het overigens bij de Wet, deze statuten of een eventueel reglement

bepaalde hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen
faciliteiten van de vereniging gebruik te maken op de wijze en voorwaarden als door
het bestuur vastgesteld of vast te stellen.

2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld
door de algemene vergadering. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat
bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld
verschuldigd wordt. De verschuldigde bedragen worden aan de individuele leden in
rekening gebracht. Indien evenwel alle aan een kantoor verbanden advocaten en/of
(kandidaat-)notarissen collectief lid zijn, worden de verschuldigde bedragen aan het
betrokken kantoor in rekening gebracht, waarbij een karting of vrijstelling ten opzichte
van de door individuele leden verschuldigde bedragen kan gelden.

3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële
verplichtingen moet zijn voldaan.

4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of
die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing
heeft plaatsgevonden, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur
anders besluit.

BESTUUR.
Artikel 7.
1. De leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten strekkende tot het kopen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten,
waarbij de vereniging zieh als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zieh voor
een derde sterk maakt of zieh tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt.

3. Het bestuur is bevoegd personeelsleden in dienst van de vereniging aan te stellen,
hun arbeidsvoorwaarden vast te stellen en hen te ontslaan.

Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden.

Bestuursleden hebben de titel commissaris van de Praktizijns-Sociëteit.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg

60018146 / 4023761
3



VANDOORNE

door het bestuur verdeeld.
Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden.
De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door ontslagname, door beëindiging van het
lidmaatschap van de vereniging of door ontslag door de algemene vergadering.

3. Indien in het bestuur te enigertijd een of meer vacatures bestaan blijft het een bevoegd
college vormen, onverminderd de verplichting om binnen redelijke termijn in de
vacature(s) te doen voorzien door de algemene vergadering.

4. lngeval 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. lngeval 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.

Artikel 9.
I. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze,
door de secretaris.

2. De voorzitter stelt de agenda vast.
Hij/zij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van
tenminste twee bestuursleden.

3. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst.
De notulen casu quo de besluitenlijst worden/wordt door het bestuur vastgesteld.

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.

VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
ALGEMENEVERGADERINGEN.
Artikel 11.
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar

een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
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De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar
afzonderlijk verlengen.

2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden wanneer de voorzitter dit bepaalt
of krachtens besluit van het bestuur.
De voorzitter is tot bijeenroeping van een algemene vergadering verplicht indien
zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een
algemene vergadering uit te brengen onder nauwkeurige opgave van de te
behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te
beleggen.
Indien noch de voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig
gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers
bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het ledenregister te
raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter van de vergadering aan te
wijzen.

3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst het bestuur uit zijn midden een
persoon aan die de vergadering zal leiden.
Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

4. leder lid, dat niet is geschorst, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4, heeft
toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid al daar het woord te
voeren en voorstellen te doen.
Het bestuur is bevoegd ook niet leden toegang te geven tot de vergaderingen.

5. leder lid van de vereniging heeft één stem.
Een stem kan namens een lid door een gemachtigd ander lid worden uitgebracht.

6. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
7. In alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of een eventueel reglement niet

voorzien, beslist de algemene vergadering.
Artikel 12.
De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
b. rekening en verantwoording over het bestuur, zoals in het afgelopen boekjaar
gevoerd;
c. jaarlijkse benoeming van een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die

geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
d. verslag van de bevindingen van de kascommissie.
Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen

door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt
toegezonden, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de
vergadering niet meegerekend.

2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden
vergadering, alsmede de agenda.

Artikel 14.
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1. AIie besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is
bepaald.
Ongeldig uitgebrachte en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter
of de algemene vergadering anders besluit.

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vindt een tweede stemming plaats tussen de twee of - bij een gelijk aantal stemmen 
al die personen, die de meeste stemmen op zieh verenigden. Indien bij de tweede
stemming de stemmen staken, beslist het lot.

BOEKJAAR.
Artikel 15.
Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
RECHTERLIJKE MACHT.
Artikel 16.
De leden der rechterlijke macht in het Arrondissement Amsterdam worden geacht doorlopend
in de bibliotheek van de vereniging te zijn geïntroduceerd.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 17.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering,

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.

2. Tenminste vijf dagen v66r de vergadering moet een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.

3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt;
tot het tekenen der akte is ieder bestuurslid bevoegd.

4. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het
verenigingenregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Amsterdam, door te geven.

ONTBINDING.
Artikel 18.
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2 van

overeenkomstige toepassing.
2. lngeval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit

van de algemene vergadering.
Op dit besluit is het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2 eveneens van overeenkomstige
toepassing.
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