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2018TV51545RSC
STATUTENWIJZIGING
Heden, één augustus tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Ronald Schultinga, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Tjerk
Jouke de Vries, notaris te Groningen: --------------------------------------------------de heer Herman Vorsselman, wonende te 9727 AM Groningen, Drentselaan 41, geboren te Kampen op twee oktober negentienhonderdeenenzeventig, houder van
een rijbewijs met nummer 5471445003, -----------------------------------------------te dezen handelend als voorzitter van de vereniging Vereniging van Letselschade Advocaten "LSA", gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te 3953 ML
Maarsbergen, Griftdijk 9, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40536580, hierna te noemen: de Vereniging -------------------------------------------De comparant verklaarde dat: ----------------------------------------------------------1. de vereniging is opgericht op zeven juni negentienhonderd negen en tachtig;--2. de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op zes en twintig juni tweeduizend zeven verleden voor mr. Wessel Bosse, (destijds) notaris
teAmsterdam; ----------------------------------------------------------------------3. de ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van achttien april
tweeduizend achttien heeft besloten de statuten van de vereniging integraal te
wijzigen. Een uittreksel van de notulen van de gemelde vergadering is aan deze
aktegehecht; --------------------------------------------------------------------------4. uit artikel 16 lid 5 van de statuten van de vereniging volgt dat hij tot het doen
verlijden van de onderhavige akte bevoegd is. --------------------------------------Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld,
de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen, zodat deze zij, na het aanbrengen
van de wijzigingen, in hun geheel luiden als volgt: --------------------------------------'STATUTEN. -----------------------------------------------------------------------------Naamen zetel. ---------------------------------------------------------------------------Artikel1. ---------------------------------------------------------------------------------1.

De Vereniging draagt de naam: Vereniging van Letselschade Advocaten

"LSA". -------------------------------------------------------------------------------2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam. -----------------------------------Orwichting, duur en verenigingsjaar. ---------------------------------------------------Artikel2. ---------------------------------------------------------------------------------1. De Vereniging is opgericht op zeven juni negentienhonderd negen en tachtig en
is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------------------------------------------2. Het Verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. ---------------------------Doel. --------------------------------------------------------------------------------------Artikel3. ---------------------------------------------------------------------------------1. De Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige en integere

2

beroepsuitoefening door advocaten, op het gebied van persoonsschade schadevergoeding wegens letsel en overlijden en al wat daarmee samenhangt ondermeer door: ----------------------------------------------------------------------het organiseren van studiebijeenkomsten en opleidingen, dan wel het verlenen van medewerking daaraan; ---------------------------------------------de onderlinge uitwisseling van informatie; ------------------------------------het behartigen van de belangen van de leden, waaronder dienstverlening,
zoals met betrekking tot de berekening van de schade-omvang; -----------de instelling van een aspirant-lidmaatschap, waardoor de kring van deskundige advocaten door middel van deelname aan door de Vereniging georganiseerde activiteiten kan worden uitgebreid. ---------------------------2. De Vereniging beoogt niet het maken van winst. ---------------------------------Lidmaatschap-----------------------------------------------------------------------------Artikel 4.
1. De Vereniging kent gewone leden, aspirant-leden en leden in buitengewone
dienst. -------------------------------------------------------------------------------2. Het gewoon lidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap van de Vereniging staat
uitsluitend open voor advocaten ----------------------------------------------------3. Tot gewoon lid of aspirant-lid van de Vereniging kunnen worden toegelaten advocaten die door opleiding en ervaring deskundigheid bezitten op het gebied
van de persoonsschade. ------------------------------------------------------------4. Teneinde het gewoon lidmaatschap onderscheidenlijk het aspirant-lidmaatschap
te verwerven dient een gegadigde een schriftelijk verzoek in te dienen bij het
bestuur-------------------------------------------------------------------------------5. Deskundigheid dient ten genoegen van het bestuur aannemelijk te worden gemaakt; bij huishoudelijk reglement zullen nadere eisen en voorwaarden voor
toelating tot en schorsing en beëindiging van het gewoon lidmaatschap en het
aspirant-lidmaatschap worden aangegeven .---------------------------------------6. Het bestuur beslist over toelating van een gewoon lid of een aspirant-lid. ------7. Het besluit van het bestuur wordt de aanvrager schriftelijk medegedeeld, zonder opgave van redenen. -----------------------------------------------------------8. Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur op een verzoek tot toelating
als gewoon lid is beroep op de Commissie van Bijstand, als bedoeld in artikel
10 mogelijk, mits dit beroep wordt ingesteld binnen één maand na de datum
van verzending van de schriftelijke afwijzing. -------------------------------------9. Een voor het gewoon lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap afgewezen
kandidaat kan zijn aanvraag in het lopende Verenigingsjaar niet herhalen. -----10. Advocaten die nog niet aan de eisen voor toelating als gewoon lid voldoen,
kunnen als aspirant-lid van de Vereniging worden toegelaten; bij huishoudelijk
reglement wordt aangegeven aan welke voorwaarden zij zullen moeten voldoen
en op welke wijze het aspirant-lidmaatschap tot het gewone lidmaatschap kan
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leiden.11. Het bestuur beslist omtrent de toelating als lid in buitengewone dienst en is
daarbij niet gebonden aan de hiervoor of elders genoemde lidmaatschapseisen.
De hoedanigheid van lid in buitengewone dienst is verenigbaar met het bekleden van functies in verenigingsorganen, het bestuur uitgezonderd. Leden in
buitengewone dienst hebben ter ledenvergadering een adviserende stem. Leden in buitengewone dienst zijn geen contributie verschuldigd.------------------Contributie. -------------------------------------------------------------------------------Artikel5. ---------------------------------------------------------------------------------1. De ledenvergadering stelt de jaarlijkse contributie vast, die door de gewone leden en de aspirant-leden verschuldigd is. -----------------------------------------2. In geval van beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie over het lopende verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaalt.---------Voor
één juli toetredende leden zijn de volledige contributie over het lopende
3.
verenigingsjaar verschuldigd. Na dertig juni toetredende leden betalen in dat
jaar de helft van de vastgestelde contributie. -------------------------------------Einde lidmaatschap. ---------------------------------------------------------------------Artikel6. ---------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------a. schriftelijke opzegging door het lid per aangetekende brief aan het kantooradres van de secretaris van de Vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de datum van ontvangst van de aangetekende brief; -----b. overlijden van het lid; ----------------------------------------------------------c. opzegging namens de Vereniging door het bestuur, wanneer: --------------1. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de statutaire vereisten voor
het lidmaatschap; ----------------------------------------------------------2. in verband met zijn beroepsuitoefening op het gebied van persoonsschade tegen het lid bij onherroepelijke uitspraak tuchtrechtelijke
maatregelen zijn genomen op grond van de Advocatenwet, of een
strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken; of -------------------------3. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren; ----------------------------------------de betrokkene wordt ten spoedigste per aangetekende brief van het besluit
tot opzegging, met opgave van redenen, in kennis gesteld; -----------------d. ontzetting, bij besluit van het bestuur wegens handelen of nalaten, in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging of wanneer het
lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt; ----------------------------de betrokkene wordt ten spoedigste per aangetekende brief van het besluit
tot ontzetting, met opgave van redenen, in kennis gesteld. -----------------2. Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting staat beroep op de Commissie
van Bijstand open mits dit beroep wordt ingesteld binnen één maand na de da-
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turn van verzending van de schriftelijke kennisgeving van het besluit.
Schorsinci lidmaatg;hap ------------------------------------------------------------------Artikel7. ---------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur kan een lid schorsen in afwachting van het besluit omtrent diens
ontzetting uit het lidmaatschap of in afwachting van het onherroepelijk worden
van een uitspraak als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c onder 2. Gedurende de
schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. ----------------------------------------------------------------------------2. Het besluit tot ontzetting moet zijn genomen binnen één maand na de datum,
waarop het bestuur het betreffende lid schriftelijk per aangetekende brief kennis heeft gegeven van zijn schorsing. Het besluit tot opzegging van het lidmaatschap moet zijn genomen binnen één maand nadat de uitspraak, bedoeld
in artikel 6 lid 1 sub c onder 2, onherroepelijk is geworden. ---------------------Is
het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap dan wel opzegging van het
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lidmaatschap niet binnen deze termijn genomen, dan vervalt de schorsing en
kan op dezelfde grond geen nieuwe schorsing plaatsvinden. ---------------------4. Indien de schorsing heeft plaatsgevonden in afwachting van een onherroepelijke uitspraak als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c onder 2, vervalt de schorsing
terstond wanneer de vernietiging van de aldaar bedoelde uitspraak onherroepelijkwordt. ----------------------------------------------------------------------------5. Tegen een besluit tot schorsing in afwachting van een onherroepelijke uitspraak
als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c onder 2 staat beroep op de Commissie van
Bijstand open mits dit beroep wordt ingesteld binnen één maand na de datum
van verzending van de schriftelijke kennisgeving van het besluit. ---------------Bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel8. ---------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur wordt uit de leden benoemd door de ledenvergadering. Het bestuur
bestaat uit ten minste drie leden. --------------------------------------------------2. Het lidmaatschap van het bestuur en dat van de Commissie van Bijstand zijn
onverenigbaar. ----------------------------------------------------------------------3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet ten minste acht dagen
vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. --------------------------------------------------------------------------------4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. ------------------------------------

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenvergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ledenvergadering vrij in de keus --------------------------------6. Bestuursleden worden benoemd voor ten hoogste drie jaren, bij volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd ----------------------------------------------------------7. Tussentijdse vacatures behoeven slechts dan onverwijld te worden vervuld, indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald. Is dit het geval, dan
wordt binnen één maand na het ontstaan van de vacature(s) een ledenvergadering bijeengeroepen, ter benoeming van nieuwe bestuursleden. --------------8. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop diens
voorganger zou zijn afgetreden -----------------------------------------------------9. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en penningmeester aan. Eén bestuurslid kan niet meer dan twee functies tegelijk bekleden.----Bij tussentijds aftreden, overlijden, langdurige ziekte of afwezigheid van één of
meer dezer functionarissen voorziet het bestuur uit zijn midden in vervanging.
10. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur der Vereniging. ---------------------------------------------------------------11. De bestuursvergadering besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------12. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ---------Verteqenwoordiqinq ----------------------------------------------------------------------Artikel 9.
Twee leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen gezamenlijk de Vereniging
in en buiten rechte en zijn gezamenlijk bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Een en ander
laat onverlet de bevoegdheid van het dagelijks bestuur om voor bepaalde gevallen
speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen. --------------------------------Commissie van Bijstand.
Artikel 10.
1. De ledenvergadering benoemt een Commissie van Bijstand, bestaande uit ten
minste drie natuurlijke personen, die geen leden der Vereniging kunnen zijn.
2. Zij worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaren. ---------------3. Wanneer het aantal deze leden beneden drie daalt, hebben de overblijvende leden de verplichting om de Commissie tijdelijk tot ten minste drie leden aan te
vullen. De op deze wijze aangetrokken leden van de Commissie van Bijstand
hebben zitting tot de eerstvolgende jaarlijkse ledenvergadering. ----------------4. Van de in de Commissie van Bijstand plaatsvindende mutaties geeft zij onverwijld kennis aan het bestuur. -------------------------------------------------------5. De Commissie van Bijstand fungeert als beroepsorgaan tegen besluiten van het
bestuur als bedoeld in artikel 4 lid 8, artikel 6 lid 2 en artikel 7 lid 5 alsmede
5.

-

tegen besluiten van het bestuur die daartoe in het huishoudelijk reglement
worden aangewezen .----------------------------------------------------------------6. De Commissie van Bijstand verklaart het beroep gegrond wanneer zij, gehoord
het bestuur en de betrokkene te wiens aanzien het bestreden besluit is genomen, vaststelt dat het bestuur niet in redelijkheid tot het aan het besluit ten
grondslag liggende oordeel heeft kunnen komen ----------------------------------7. Bij gegrondverklaring van het beroep vernietigt de Commissie van Bijstand het
bestreden besluit. -------------------------------------------------------------------8. De Commissie van Bijstand kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. ---------------------------------------------------------------------------------Kwaliteitscommissie ---------------------------------------------------------------------Artikel11. --------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur stelt een Kwaliteitscommissie in. -------------------------------------2. Het bestuur benoemt de leden van de Kwaliteitscommissie. ---------------------3. De Kwaliteitscommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de
voorwaarden voor toelating als lid en over de voorwaarden voor behoud van
hetlidmaatschap. -------------------------------------------------------------------4. Het bestuur raadpleegt de Kwaliteitscommissie, voordat het bestuur een aanvraag voor het lidmaatschap afwijst of het lidmaatschap van een lid beëindigt.
5. De Kwaliteitscommissie adviseert het bestuur op zijn verzoek over de toelating
van een persoon als lid --------------------------------------------------------------6. Het lidmaatschap van de Kwaliteitscommissie eindigt door overlijden of door
beëindiging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur. -------------Ledenveroadering. -----------------------------------------------------------------------Artikel12. --------------------------------------------------------------------------------1. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen --------------------------------------2. Bijeenroeping van een ledenvergadering vindt plaats door het bestuur door
middel van een circulaire aan de leden, verzonden ten minste één maand voor
de datum der vergadering met vermelding van de door het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, vast te stellen punten van behandeling. ----------------------------------------------------------------------------------Bestuursverslaçi rekening en verantwoording .-----------------------------------------Artikel13. --------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -------------------------------------------------------2. Het bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de ledenvergadering, zijn bestuursverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verant-

-
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woording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van
deze termijn kan ieder lid rekening en verantwoording van het bestuur vorderen. ----------------------------------------------------------------------------------3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. --------4. De commissie van onderzoek kan zich door een deskundige doen bijstaan. ----Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
teverschaffen. ----------------------------------------------------------------------5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren
langte bewaren. --------------------------------------------------------------------Artikel14. --------------------------------------------------------------------------------Buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt alsmede indien een schriftelijk verzoek daartoe bij de Voorzitter wordt ingediend door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen, welk verzoek de te behandelen punten moet bevatten. Is in dit laatste geval de ledenvergadering niet bijeengeroepen binnen één maand nadat het verzoek daartoe door de Voorzitter is ontvangen, dan zijn de aanvragers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 12. --------------------------------------------------------------Voorzitterschap-notulen. ----------------------------------------------------------------Artikel15. --------------------------------------------------------------------------------1. De ledenvergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter of zijn plaatsvervanger of, bij hun ontstentenis, door het naar anciënniteit oudste aanwezige
bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in
het voorzitterschap. -----------------------------------------------------------------2. De Voorzitter der vergadering draagt zorg voor notulering. ----------------------Stemrecht en besluitvorminci ------------------------------------------------------------Artikel16. --------------------------------------------------------------------------------1. Ieder gewoon lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem; aspirant-leden hebben een adviserende stem ------------------------------------------2. Behoudens de uitzonderingen, in deze statuten bepaald, worden in de ledenvergaderingen alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----------------4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. -----------------5. Behoudens de uitzonderingen, in deze statuten bepaald, geschiedt: ------------a. stemming over zaken mondeling, tenzij de Voorzitter der vergadering of
een der aanwezige leden aan schriftelijke stemming de voorkeur geeft;
b. stemming over personen schriftelijk, tenzij mondelinge stemming wordt

voorgesteld en geen der aanwezigen hiertegen bezwaar maakt. ------------6. Bij mondelinge stemming is besluitvorming bij acclamatie toegestaan, mits
geen der aanwezigen zich hiertegen verzet .---------------------------------------Statutenwilzicling.
Artikel 17.
1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. -------2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste één maand voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten der Vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de schriftelijk en
geldig uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering, waarin ten minste
twee/derde van het aantal leden aanwezig is. -------------------------------------4. Is dit quorum niet aanwezig dan wordt binnen één maand na de vergadering
een nieuwe ledenvergadering belegd, waarin het besluit kan worden genomen,
ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen. -------------5. Wijzigingen van de statuten treden in werking op een door het bestuur te bepalen datum en nadat van de wijzigingen een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van die akte is elk bestuurslid bevoegd. ----------------------Ontbinding.
Artikel 18.
1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding der Vereniging is het bepaalde in
het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing. ------------------------2. Het besluit tot ontbinding bepaalt, met inachtneming der wettelijke bepalingen,
wie de vereffenaars zijn en de wijze van liquidatie en bestemming van het batig
3.

saldo.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht; in stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan,
moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". ---------------------------

Huishoudelijk reglement.
Artikel 19.
1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen ---------------2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten."
SLOT
De comparant is aan mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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