STATUTEN VAN DE VERENIGING
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
Artikel 1
1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad
2 De vereniging bezit beperkte rechtsbevoegdheid.
Duur
Artikel 2
1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2 Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3 De vereniging is opgericht op 10 februari 2015
Doel
Artikel 3
1 De vereniging heeft ten doel:
Het verenigen van adviseurs en medewerk(st)ers in de assurantiën/verzekeringen, die iedere 3 jaars
cyclus verplicht PE(Plus) examens voor iedere module moeten afleggen en bij niet slagen hun
beroep en/of bedrijf niet meer mogen uitoefenen. Zij willen gezamenlijk een (Proef)proces aangaan.
2 De vereniging heeft niet het doel om winst te maken en mag geen winst onder haar leden verdelen.
Lidmaatschap
Artikel 4
1 a Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
b Alleen die leden die moeten voldoen aan de Nieuwe Wetgeving welke is ingegaan per
1 januari 2014 betrekking hebben op de vakbekwaamheidseisen binnen WFT diploma’s kunnen lid
worden van de vereniging.
2 a Om lid te worden van de vereniging dient ieder lid het Inschrijfformulier zo volledig mogelijk te
hebben ingevuld, ondertekend en ingestuurd te hebben naar het postadres van de vereniging.
b Als volwaardig lid ben je toegelaten nadat het gevraagde contributiebedrag op de rekening van de
vereniging is binnengekomen.
4 a Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn
Opgenomen.
b Het bestuur draagt deze lijst over aan diegene die voor de vereniging het proces zal leiden.
c Het bestuur houdt een fysieke administratie bij van de inschrijfformulieren waarmee het lid de
rechten overdraagt aan de vereniging
5 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Rechten en verplichtingen
Artikel 5
1 Het lid geeft een machtiging af aan de vereniging door ondertekening van het inschrijfformulier om
voor haar of hem in- en buitenrechte op te treden in alle aangelegenheden betreffende de PE(Plus)
examens.
2 Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden
uitgeoefend door het bestuur.
3 Leden zijn tevens gehouden:
a de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de
algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
c de belangen van de vereniging niet te schaden.
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Straffen
Artikel 6
1 a In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel
met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de
belangen van de vereniging worden geschaad.
2 a Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door
middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van reden(en) van het besluit in kennis
gesteld.
3 a Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand
na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1 Het lidmaatschap eindigt:
a door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b door opzegging door het lid;
c door opzegging door de vereniging;
d door royement (ontzetting), als bedoeld in art. 6 lid 2;
2 a Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b Royement geschiedt door het bestuur.
3 De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a in de gevallen in de statuten genoemd;
b wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het
lidmaatschap stellen, alsmede:
c wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren;
4 a Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
b Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
- wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op
hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en
verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen; - binnen een maand nadat hem een
besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5 a Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene
Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door
opzegging tegen het einde van het verenigings-jaar, volgend op dat waarin werd opgezegd,
alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4 b Een opzegging in strijd met
het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op
de datum waartegen was opgezegd.
Bestuur
Artikel 8
1 a Het bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen, een voorzitter en een
Secretaris/penningmeester die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
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b De heer M.A. Zoet te Purmerend zal voor de eerste termijn de functie van voorzitter aannemen en
voorlopig ook de functie secretaris/penningmeester waarnemen.
2 Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De
kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
4 Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuursleden behoren, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij
deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden.
5 Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een
tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
6 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van
de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a door het eindigen van het lidmaatschap;
b door bedanken
Bestuursbevoegdheid
Artikel 9
1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2 Indien het aantal bestuursleden beneden twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats(en) aan de orde komt.
3 Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
4 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
Vertegenwoordiging
Artikel 10
1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging
2 De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met
de secretaris/penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden te samen met
een ander bestuurslid.
Rekening en verantwoording
Artikel 12
1 Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand
van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2 a Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
- behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
b De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden
3 a De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en één
plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af.
Zij zijn aansluitend slechts éénmaal hernoembaar.
c De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
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4 Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken
en de bescheiden van de vereniging te geven.
5 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de
jaarstukken blijken.
6 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien jaar lang te
bewaren.
Geldmiddelen en Contributie
Artikel 13
1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a contributie van de leden voor alsnog eenmalig;
b voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering zullen separaat per aanwezig lid kosten in
rekening gebracht moeten worden die vooraf voldaan moet zijn
2 Door de algemene vergadering die van tijd tot tijd zal worden vastgesteld kan er besloten worden dat
er nog eenmalige contributiebijdrage gevraagd dient te worden om het proces te kunnen
voortzetten.
3 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor
het gehele jaar verschuldigd.
De Algemene vergadering
Artikel 14
1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden op een door het bestuur vastgestelde plaats echter
rekeninghoudende met een centraalpunt binnen Nederland.
2 Naast de Algemene Vergadering bedoeld in het vorige Artikel, worden Algemene Vergaderingen
bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
3 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige Algemene Vergadering, is het bestuur verplicht
tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken
na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot de bijeenroeping van de Algemene Vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
4 De bijeenroeping der Algemene Vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de
stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te
behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 15
1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 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 dag der vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 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 werd gehouden.
3 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van
de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden
4 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten
kantore van de Vereniging.
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Ontbinding en Vereffening
Artikel 16
1 Het bepaalde in Artikel 15 leden 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van
de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2 De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor
het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3 De vereffening geschiedt door het bestuur.
4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5 De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging
opgave aan de Kamer van Koophandel te Amsterdam vermelde register.
6 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien
jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is
aangewezen.
Reglementen
Artikel 16

1 De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien
2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten
3 Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in Artikel 15 leden 1,
2 en 4 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
Voorzitter
Secretaris/penningmeester

M.A. Zoet
waarnemend M.A. Zoet
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