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KA-2013t820t1,
statutenwijziging Nederlandse Juristen Comite voor de Mensenrechten

Vandaag, achttien decem

tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Klaas-Albert Veerbeek,-
notaris te Nijmegen:

de heer mr. Siebolt Sebastiaan Brons, geboren te rWaah.e op drie maart-
negentienhonderd en negenentachtig, kantooradres: Van Schaeck-
Mathonsingel4,6512 AN Nijmegen, te dezen handelend als schriftelijke
gevolmachtigde v¿¡;

1. de heer 
"ïï"" 

Johan Elisa Veerbeek, geboren te{_- _ þp-
, zich--

legitimerend met een paspoort met nummer ll geidig-
totclell* Oecember tweeduizend zeventien, wonende

--, gehuwdmetmevrouwl- =ì 
-

2. mevrouw Franka Olujid, geboren te; *l oP-
zich legitimerend

met een rijbewijs met nummer, ¡ geldig tot--
tweeëntwintig april tweeduizend negentien, wonende-

_ Jongehuwd en niet-
als partner geregistreerd'

3. mevrouw Lucia Adriana van Noorloos, geboren te I lop
zich legitimerend-

met een paspoort met nummeri J geldig tot vijfentwintig
juli tweeduizend achttien, wonende _
,- t ongehuwd en niet als partner geregistreerd;-

die bij het geven van de volmacht handelden als enige bestuursleden van

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, een vereniging-
met statutaire zetel te Leiden, kantoorhoudende Steenschuur 25 te 2311-
ES Leiden, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van-
Koophandel onder nummer 40445896 met vermelding RSIN 004588617

(de "verenigi¡g").
De verschenen persoon verklaarde d¿¡'

(A) De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer varl-
Koophandel onder nummer 40445896 met vermelding RSIN 004588617.

(B) De statuten van de vereniging voor het laatst werden gewijzigd bij akte-
van statutenwijziging verleden op tien december negentienhonderd-
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tweeëntachtig voor mr. J. Karstens, destijds notaris te Leiden.-
(c) De algemene vergaderingop zevenoktober tweeduizend en dertien (07--

l0-2013) heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging.-
(D) Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit de aan ds2s ak¡s-

gehechte

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bü-
dezen de statuten van de vereniging met ingang van heden te wijzigen als-
volgt:

haar website.

Amikel 24lid 3 wordt gewijzigd

3 Het eventueel batig saldo zal worden uitgekeerd aan de Intemational-
Commission of Jurists te Genève indien deze op dat momenl de--
zogenaamde ANBl-status of een daarvoor in de plaats gekomen status in
Nederland geniet, dan wel aan een ANBI met een doel dat zoveel als-
mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging, waarbij in elk-
geval aan het liquidatiesaldo een bestemmingzal worden gegeven-
overeenkomstig het doel van het NJCM casu quo dat van de International

Commission of Jurists fs Qe¡þys.

En toe te voegen aan artikel 25 lid 3 en 4

Artikel25

3. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan'-
communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt-
dat ten aanzienvan het bepaalde in deze statuten aan de eis y¿n---
schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de

mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk þs¿-
verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet ofdeze
statuten bepaalde stukken erlof mededelingen ter inzage moeten worden

gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, þ¿¡ þism¿¡-
doordestichtingookwordenvoldaandoordezestukkenerr/of-
mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via

4. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzie¡,-
beslist het

De verschenen persoon is mij, notaris, þskçnd.

is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte vermeld.-
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en-
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de

akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen-
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van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze-
akte in te stemmen

onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon-
en mij, notaris, ondertekend

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



De ondergetekende,

mr. Klaas-Albert Veerbeek, notaris te Nijmegen,

verklaart

dat de statuten van de vereniging Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten,
gevestigd te Leiden, hierna te noemen: de vereniging,zijngewijzigd bij akte op achttien

december tweeduizend en dertien verleden voor de ondertekende notaris;

dat de statuten van de vereniging na de hiervoor gemelde wijziging luiden overeenkomstig de

aan deze verklaring gehechte tekst.

Getekend te Nijmegen op achttien december tweeduizend en dertien.

//



bezl'Ètêirdè ve!ênL8ingr hle¡rnt' Èê

het co¡¡it6, dlaagÈ de 
. 
i¡s¡8.'rtNgde!18nd! tut+ótên'

en is eeúègtigc ae

rechÈ spelEoontti kLetd

1. HÊt corú1t6 voFEÈ te !¡edcFls¡¡d¡ê seEtlc van ôe

càEnlcûloß ofi turl8üt
.',.-'''; i...-,..'..'.t. .' t.'.,''' :.'.-t:.' "'. ;.

?. 0p briefpoplor, cfuculnires on andcre sch!íftetijke Btuk-

ken v&n he¡ Comit6 r{ordb heb sectl.clchap, ¿enoomd in heÈ

voorgao.nde lfdr UuldeuJk kenbsar gonôakÈ.-----

,. De o.f¡iua¡l.e ¡¡eè da fnÈerna,tlona,l Gommlgslon of Jurtols
i! ondêrHorpon aûn dc dêsbctncffende bepsllng vsn heÈ Stst¡¡Èc

van de ¡nÈernabl.onal Cofl¡l¡a¡on of Jur.lc¿s

1. De doel!üctllnúen vrn he¿ Coml!é ¿1J

het onÊsfkLê¡en, verotcFken én beoehcrírcn va,n do fundû¡¡entêl,e

rechten en w{hoden von de ¡ûens oÞ natlons¿,l en Lncc¡rnatlo-

neal nl,veau en l,n het Þljaonden, onver¡dnderd geflcende docl-
stelu,ngcnr heg bevo¡.deren ên handhavcn van de volgendè be-

û,. de vêlpL{chtLnE vrn de ove¡h6id de ft¡ndanentele rêchten
eõ vliJhodên Èe eFkernen el¡ Ln haaa handslcn en nalèben !e

b. de i¡oge¡iJkheld van beroêp op de fundsnentèle ¡echÈen e¡i

v¡iüheden Gcgen

s- de onBfhmkel$kheid vo,n de lêde¡r van dq ríagistratuua en

de atvocàtuur in hun

d. he! rcshg vsn äen Leder op Èôn eeFll,Jk procea
tl

2. Onder de fundanenlele rêchten en vriJhriden van dê r¡ens

uorden lri.ieder gcval uug.open ¿e ¡rec¡ienr:iieheergetega
zlJq ln de tlnl.vergele VeFklarÍng vsr¡ d; nechten.vsn.dc.üeng'.':'
va$ nôgentienhonderd. rchL' cn'veereig, åe. buroiese. conv'enÈiê'

ìi .1.:r
co¡ .l¡eschc¡'rr¡f,ag, van;de nèchÈen 'va¡r'd" ilene vot

aerc' út¡rctg en de unlËei*:NoèIán"i'.cou.nancj

.: i '.:.'

honderd zes .en zestl¡i.
Vtn ne8entien*
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coñLté G!¡chE do dotlr0elllng'en te be!'elken door:----------'i

û. heb krltfocl¡ beÁchousen {on ûtle ûsPecben vsn dc becche!- 
i

mln6 von do fundûmenÈe¡'c rochten tn vrljheden van de ÍÌronÛ Ln 
i

¡lederlond¡ hcÈ kt:lùiBch evÂIseren von 
'le 

Nedentstrdse buigen- t,

lrndoe ÞolLgie¡r ln htü lf.chÈ vÂn !¡edett'andle verFlichtl'nBen op '

Érond vûn he¿ tlsndveô! vm de Verenlgdê il¡¿l'es en 8nd'ere 
i

vcrdtt¿gen, dj.e (nade) betrek¡(lnB hebben oP de mensenreshtutt;---i

heE publfaoren van mÀüorLaal, dat bêhutP!Âs¡n &En zlJn voor de

vert{ozcnllJk{nE v¡n de rnônðcnrcchian on de GffecÈucrlng von

dc l{ederlênd¡e verPl'ieh¿inEcn¡

b. het enÈû¡neren en stinuleren va!¡ onrlerciis en onderzoek

blñgn er¡ büiten de untversltoiü op het torncln van de uensen-

rechtcn In het þLjzonde! voo¡rzovcr hêt de iuridiache k8¡lt

þetrcfÈ

c. hot vootrzlen ln EotnstlÙutfonell'teo¡d ovôElêg tuBten

setenBchaP ên

.d. het. zô¡têl bin¡ten Nederlsnd a'13 d¡8'lbulüen Þevorderen Ên ¿o

nodlg vellenen van ti¡rLdioshe blJstand aan Þêltonen of

groepen vootraorrer zU zich lnzêgten vocr de beachetnlng ên

effectuenlng van dê c¡¡nda¡qentÊle reobcBn êô vt{Jhedên van de

ßeng en 8a¡r'peF6onen of Esgcpen tlièr f,undÙtentele teahÈen'

eíJn Eeochonüetr, en hêt fn en bu''!en leehÈe optreden¡ fl¡'Ú¡ee3

dÂË ln hêt bel'8ng ic'van de'bescher¡aing van de.funds¡nenÈele

rechB€n en vrljheden.vsn de

!¡

I

I
I

I

ê. het oo¡lo¡lrrerken mct andere o¡ganLa¿tl'eEr Öie ooor¡ßEllJke

¿oalsüolllnfiên nê3breve¡r í

.f. heb'

CoEÃf ÉÉd¡n' o f ,J.FÌ"::
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1. Vôor het lidmaaLsci¡8p ¡(omen in ¿anrnerking:!---'-----¡----¡
1. slJ dte slin afg,e3tudcerd eûn een Juridl'8chÈ fqculËeiti-----'í

2. ¿tJ dte Â1! óÈurlon! &8n een JulLdlsche f¡culÈêI! oÈs8n :

lnBeschrevon;

3. ulJ ô1c anôeF3¿tís¡ I'n heÈ lfchÈ vûn de doèlstol¡'ingên van

heÈ cornlÈ6, zfJn EctfiellfLceotd
2. Natuusll¡ko pêrsonên of ¡rechÈûPcroonen dfe, zondèr l1'¡ of

bÌ¡LtengêHoon ltit ue trord{rn ven hab Coml!6, heÈ net 8êlegeldÈ

Bcfdeillt<e b$drêgen sbeunenr zljn begunstiBers va¡1 he¿ CoEl¿é'

J. EuLüengot-onè leden ¿lJn nlec-natuurll,Jke peneonen, die

door dè lédenvorgadenlng als ¿odanig ziin toegelatea'

4. Alleen GeBone ledèn, als bedoeld 1n heB ee¡aÈe lld' hebben

stenhecht

1. ¡te! lidEsaèachapsiaaÞ vel¿ 3anen 6et het

e. Hat liduea.ùochûF kan op ieder tlJdeclp gealurendè het JaBr

ingaan, ¡¡ot dlen verstande d¡t de congributfè ovêt: hè¡ gêhele

lopende Jaar verochuldlgd is

1. De Joa¡ll,Jkse'contributlê van de 8ê$ône en buLtengesonÉ

leden soratÈ door dê ledenvergaderin6 op vooretel vgn bet bF

sluu¡r varsÈBest€¡d

2. $eù Þestuur fs gerech¡lBd een minimum-bíidrâ8e voor Þe-

gunsgr,Eers vÂst te rÈe11en

1.' tleÈ lldrûaaÈschap elndÍgÈ'door ãvcrlÍjden, oPzeSßing dooy

lfd,' opz€BÈlnB doot het btðtl¡ur,.nanûûc hêÈ comfE6' ireSono '

HônbeG8llng of door. ¡oyenen3.

¡

3

'i.ì
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2. 0p¿eg6lng dûor het tld gebeurt door Beh¡ifÈGliJke kennLs-

oan hel aecrclar'iåat¡ rsûrblj een üernijn vân drLe

in aehb trordt genomen

¡. HeÈ bosÈuur L! bevoegd on eÁPl¡'ant'-leden h€E lidna¡Èschap i
r

Èo ueigÊren en leden tG roYctelr'

e, Uelaerin6 en rôyeÛrent gesstrJ'edÊn schrifrelijk en onder

op8êve van

J. De ¡ro8elíJkheld van beloeP Èegen dê r{ei8erin8 of hel

loyemenüvoldtnÅdcrinhe!hul'ohoudo]'lJkroglono'¡tgerogeld..-
q. lle de voorg,olchrevan Procedulo doorlopen t€ hebben hoêll '

heÈ Seretgerde aopfanË-lld of het goroyeelde lld hêr rechb

on op de earotvolgendc Lodenver8sderlng ¿lin relBcrLng c¡rst¡ quo

royc6enl leP d1.ct¡ssÍe te rtellen¡ hei bo3!uu¡'p}Â8ü8t op ziJn

verzoek de trôl8èlfn8 cû6u quo roycriên! op de agcride¡ de leden-

naonÈ oen deft'nl!¿avô bêsll'ôaln8 BsnBåandô da

rel6arf'n6 of het royenent'

5. Ilet lecl¡togevolg van hêÈ royonenË¡ bedoeld l'r¡ heË oerôte

lldr treedt nict ln dsr¡ ntdaË de beÈrÔkkene de ternijn vÂn hât

beroep¡ bedoeld in heg 
'terdc 

lid, heeft l&eên veraùrijken of

zoveel ee¡der Â16 deze dåarin heeft be¡illigd dsn r,e1 d€ ln

heÈ vl,c¡¡ile'¡.ld bedoeldc berlloolng ne88üLef lufdt

1. tfeE bescuur'beoÊaã,t ¡¡it' 'ten ñinste driê en teß þggge d€rytien

êis bedo€ld in â!ÈLkel'5 ti'd 1t TaasondqF een.vool'-

geP (algameen re.icg¿rirrl, cen vice-voon¿i¡¿et Cûdjutc!

ilg,eoeän. secreosrlii) .eB een pennirg¡neester, die Èezanen' hel

bescuur vorßen.

1

2. De b.âtuufslêdên r<l 'aoor 'ae ledån-gorden Eekozen en ùenoeu
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vcrgederlng¡ zlj trtden on hog Jûôr af cn atJn geroËond
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hctkleoþûsr.

J. ÂlÁ cen bcouul¡¡alLú vgoF scn do¡'de of volgende opeen-

volgonde ¡cr¡nlj¡ verkosèn fliJ' soFúen¡ dlcnl zlJn vo}ltfecing

gêôchleden¡teüli{eeldcrdevônheÈoantslgetdlEul'Ège-

breehùe aÈetnnen.

tl. ger¡Èuuralea¡cn kunnen Èe tllen tljdc door de tedGnver-

gEdering ontsln8en l¡ordent onvcr¡ninderd het þepa8lde bij

a!Èü(el 16 derde ltd.

1. rndlön rzloh n¿ qô ¡c{onvcúqûcelln8 vac'rtures voordoen in

heü bee¿uur, kån dft alsh nåq! elgon kouze 8¡nvutlen¡ lndlen

ReenÈ daË de vetvslling v¡¡¡ì eon vocatuFe nieu zonde¡

schÂd,g voor heÈ gônité tob de volEendê ledenvergsdsr.l.nE ¡(an

ultg6ùÈe1d.

2. HeË bes¡ut¡r aÈeI! de leden so aPoedi8 nogel¿jk in kennls

vâ¡r een dergelij¡(e Þcnoe¡linE'--- -------:*--i
I- De ve!'vangenale beÈ¡uurde?(3) Ètrêedc (i!cdcn) ÈegeliJk

af Ee6 de ânderè beÛbuursleden en tg (¿iin) lerstond hetklec-

4. tn het bêotul¡F krrnnon Èegelijke¡ulJd nlet ¡reer dan drie 
i

Þe¡ôonen zl^ÈEing hebbên, tlie oÞ deze uiizo zijn benoemd'-----:

1. Het besEuur i.s belast' il€t neÈ ÞesÈuren van de verenl8i¡E'

Het beslut¡r is' Ëehouåeng heÈ ln Ilè J van ô1t artikêI'

bêpaallê' nede bevôêgû tot heÈ 3¡ulÈen van overeen¡(ots8ten

het vclr¡('l,jgen, velvnceurden of bezl¡a¡en van Eûgl¡ber-

en.ÈoÈ bêt slulten van overeenkorÚ3Èen''uag¡bfj dè

verentgln8 cich a13 borß of hoofdeliJk ¡¡edeschuldenaï u*-
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blnd!, zlch vao! oen derde aÈerk mtnkt of ãl¿h coÈ ¿okerhè1d- :

sËelllng vôor oon ¡chuld úan cen úeFdo vg¡þl¡{!.---J.----------:
J. fleg berÈquF bohoefç do gocdkou¡rlng vÂn dc algemcnc verga-

dorl,nB voo¡r hob ùo.ngtrqn vÀn ovorocn¡(on8Èôn. rraûlblJ do vor-

onlgtng zfch ¿lg bol8 of hoofdetij¡( rüedeschuldensa¡r verbfndt,

al.ch vgor con de¡rde Jtc¡.k ll|ttkÈ of zlôh Got EekolheldotêI-

lfng voon oon sct¡u¡d van eon sênde "cfblndÈ.------------------:
{. lleË dogellJks Þertqua verteEanHoordlBÈ hcË Comlü6 ln
cr¡ buLtqr¡ lechÈe.

1. HeÈ quo¡un van het bestuur roFdG door l¡et boatuuF zolf
vûstgesteld en ¿al in geon gevol h¡,ndeF uiJn dEn de heltl
plus cen. no,aF bovcn ¡,fgcrond, vôn hôË otnÈ41 zittênde bêstuqFt

leden;

2. 8eaÈuu¡.lboôLuLÈÊn wordcn gcnornon ncÈ ecnvoudf,gc neorden-

hetd

HeÈbeiÈuur. vêlgade!¡ zo va,ûk at6 heÈ nodig oordeel,!, ¡f,â,ar.

gen ñinatê rÊ! þaal per
:

¡rtikel 15.-- --.-------;
I

HeG bestuur kan door hetzelvÊ tê bep[len tÂkên laten ;.:
vernr.chten doo¡ een of ¡reeF, doo¡r heÈ besÈur¡¡i aan tG stclleo i

í
persôtcn en voor dezen êên hono¡r¿rLum vasËsEellên.---------i

1. HcË boeRtqBF valÈ rsnen lleË heÞ

2: I¡eÈ bêstuur'legt nekenlng en.veraoti.oôtðing.a,f s,â.n de

êlgeFenê lcdênvergôdcrine, dfc he! darFÈoô bfnnon ara n¡anden

r¡¿ r,ftoop v8n he¿ Þoekj¡¿r b¿ieenroep!.

t. Bij tusrentfjdoe.beëlndtgfng van dobesÈui¡r¡ta¡k door de

nae¡'llerlefd vatr het bestuur. of.doo¡. de penningieestê! be-

' -.t..
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olûùg dc pllchi om l¡lnnet¡ i¡¡ec noônden na belllnctlglnE rokc-

nlng cn vcrûner.oordl,ng af Èo loggcn aan hot nlcuvo þc6ÈuÙF'---

¡¡. Ddr¡horgc kon nlcÈ oor.ter pLo.oluvlndon don op da oerÚÈ-

voIEon.ta lcdcnvcrgudcnlng. ---------
lad

Ânùlkc},17.--
l. 0o iedcnvorgadarlng koúc Èon mLnosa cen¡¡ocl pen J¡¡r ÞIJ-

ccn of Éovêel mocr sls h€È bcotuult dlt nodlg oo¡{êall'--'---'-
A. tloE beôÈuur tc vcrpllchÈ do leóênveFgqdarlng blnncn vler

re¡cÈn bljccn Èê roePen, Htnncer Èlen Ploccn¿ vûn do ¡'adcn

daaFtoc de rcnû Ec kenncn heorg EoEGvêtl û¡n hot beÁgt¡u¡r door '

overtegglng vôn he9 ve¡el¡Èc 8ûnrÂt haîdtekeningen.----

J. lfannecr hêÈ bestuuF t¡e¿ hÊ¿ ur'lvo€nlng gcYen v¡n d'c l'er-

pLletrtlng, bodoelö ln he! useodc lid, l¡nger d&n veertl€n

ds8ên ,,n Be¡rêko btlJf¿¡ ksr¡ doo¡ bovan8ênoêmde eoniêl leden

een co¡nslaalc aotrdèn bcnoêmd, dlc de vergnderlng ¡'êchÈ!-

goldfB blJêcnrocPt.-------

êrs¡!e!-lL--
1. HcÈ Ëê3!uu!r sÈelÈ, nêÈ fnachÈnêßlng vsn bÊ! fn altl'kel

16 lld 2 beprolde. êen ó8Èu!r voo¡t de ledenuetr88dêrtnB v¡ct

cf¡ Í[sak¡ dero ten¡nin¡te een [Âsnd v¡¡¡l te volen aan de ¡ealên

2. Dê agênda en de evenÈuele iaa¡slukl(cn dienen ¿ènminstê i

gsee ueken voor d,e ledanveFgadêring veraonden re zlj¡.-----'...

1. :ndien geen ql¡oru¡n¡ ¿oals bePsåld bti heb .ui"houdeliJk

tl
'i

!:

ç
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:
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Uo vorgcd.rtng hoÈ Hoorú Èo ltoofon¡ lloÈ ÙüüÙuu¡'kun unrlúto

dûn bovon8cnocmdo Pcroonon ult'nodfgcn do vongodcrlne btJ Èo

soncn on/of ho! soold gG voêrcn'---

oûn8s8oven voor ¡ctke ttoslulten heË Co11ê8e ve¡?llchB ge-

hoord moêg Ho¡d?n¡ dlÈ reglofteng 6n cve¡ìluele laGerc ïlJal-

Aon dc llg,cnono Lcdcnverg¡rlerlng van he! coml'È6 ¡{omen ûl¡G

bÊvoc¿dhcdcô !oc, dte nla¿ doo! de r'et or dG atolulen lan

oFgtnon ttJn opÉcdF¡gên'

1. l¡êÈ beltüu! uordg blJgesÙaan door Gen Cô11êg,e van Âdvfell

dûtÙon¡nlnatêdrieonBenhoo8'tcacvcntêdênÈelt....¡--..--:
?. Dc ledon van hoÈ coll'ge r'olden benocmi¡ doon hel bêsgut¡t 

'
voo! .on pêrlodc v(¡n ÈroÛ Jaor¡ ccn voo¡{rôchÈ d¡arÈoe

t{otüE optetÈ€ld door dc sluiêndc lêdcn ven hct Collcge'------i

,.ttcqbargr¡u¡:stclgeennteglcnenÈvoorhêtcolle8'evan
Advíogrr op rnorln de toûk¡ Íerkr.lJze eñ bavo€Bdheden vsn dit

Collogc om3chrc[en Íordcn en naorin in ieder g€vdI Hord¿

¡lJn.

Gssonc lodon an bulgonuct{ono lorlcn hobbÉn ltc! rücht ori oP

drÀrrrðn lohoevcô da Soedkeuring von de tedcnver8Â-

1. De !Èû,tuÈe¡¡ l.ordcn scrljgted door de tcdenvengadering¡ con

bcllul,È Èot rü¡¡utcfftJ¿lc,lnB behoclc tcn0rntÈê tree/dcrdê

v¡n hob a¡nÈôl ÙI'Ègeb¡'8chte steEÍen'

¿. Dc voor.tèl1cn tot riJzigtng r¡orden Ècg'eliJk neÈ 
'lê

:' ..:.'..

':.1.-
i .,.

i:.,..,.ì¡,.i,.',,.,,= :;¡. - ::"...':j: ..



V qqrlgt -(o-

- ^ 
lei eientueel bat¡g saldo zal worden uitgekced aan de Intemational---;

Commission ofJurisls le cenève indien deze op dat moment de ' J '-

zogenaamde ANBl-slatos ofeen daawoor in de plaats gekomen status in

Nederland geniet, dan wel aan een ANBI met een doel dat zoveel als-
mogelijk overeenkomt met hEt docl van dc vereniging, waarbÜ in elk---q,
geval aan het liquidaticsaldo een bestemmingzal worden $e$evenri''
ovcreenkomstig het docl van heti{iCM cæu quo dat van de IntcrnatÍon¡l--

convoco¡l,or &1,o Ùcdould ln arBlkcl 18r scfoLe lldt åun dc

). Oahoqdcno ln hab gevûI da! dc lo.tenvct'gortcnlng tttÚÈ Èrdc/

vdn do gc&¡I¿ ulrEcl¡rrahèc olcn¡lon bcult¡lt Èog bo'

sô¡r dc oCftllßÞlc ¡ÂcE do fÃternoÈlon¡l Com¡¡f¡olon

,JurloÈÉ, bchools de üncndorlng of ¡lJãIglnø vdn do

ô 2 toi en lncÈ q do Soadkcr¡rlng vnn de Scnocndo

1. To¡ onÈþlnding van hof Comlþ6 kûn ô'lla6¡l do ¡cdûnver64-

bcalultcn maÈ lcMinoto gr.ca/dcldc vûn do.gc&llg t¡ls'

gcblachÈo tgct!!cn.-¡i-- i---n¡¡"-'

?. lloù bêBËuur fa bcinrÈ FleÈ dê lfquLdÂ,ÈLê¡ E€nzll dê ¡cdÉn'

ondcrcn sl,¡ llquldageur€n bÊnoenÈ.-

Commission of Jurists te

1. l{ûÉcrc regcllngen kunnen biJ hul3houdelljk reElêEcnÈ

vo¡rlcn v8lBgcstÊld

. VasrstellinE vtn he¿ huithoudêIlitc rc8l'cr¡enl en andcre

goechledÈ door de ledcnvcrgaderlng no cên vo(¡r'

van het

3. Onder "schri8elijk"
communicatie via enig

dat ten aanzien van hct

schriftetijkheid tevens wordt voldaan indien de ksnnisgeving'-
mededeling, bæluitvorming, volmacht, stemming, respectievclijk het-
vevoek, etelitronisch í¡ vastgelegd. Ingevd op grond van dc wet ofdezE- ' ' '

statuten bepaalde stukken en/of medcdelingen ter inzagc moeten wordcni.. ..:

getegd ery'ofdaawan alscluifren moeten worden versEekt, kan hierasn * '

door de stiehting ook wo¡dcn voldaan door dezc stukken en/of 

--=.' 

.

mededclingen raadpleegbaar en bcschikbaar (downtoaden) te maken via - ' " '

haar

4, Inalle geva(len, waarinzowel dewet alsdczeitatutcaniet vooøien' 

--beslisl hct


