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GEWIJZIGDE STATUTEN
VAN DE
VERENIGING SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
NAAM
Artikel 1
1. De Vereniging is een samenwerkingsverband van personen, die een bedrijf in Suriname
uitoefenen.
2. Zij draagt de naam van "Vereniging Surinaams Bedrijfsleven". In haar verkeer met derden kan
voor haar aanduiding de naamsafkorting "V.S.B" worden gebruikt.
DUUR, ZETEL, VERENIGINGSJAAR
Artikel 2
1. De Vereniging is opgericht op 28 maart 1950 en is voor onbepaalde tijd aangegaan.
2. Zij is gevestigd te Paramaribo. Zij kan evenwel haar werkterrein in regio's verdelen en daarin
voor de regio's kantoren vestigen.
3. Het verenigingsjaar tevens boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
DOEL
Artikel 3
De Vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden en bevordering van
het economisch en sociaal welzijn van de gemeenschap.
MIDDELEN
Artikel 4
De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. bevordering van de ondernemingsgewijze productie van goederen en diensten en bevordering
daartoe van het vrije ondernemerschap;
b. het voeren van beleid ten aanzien van alle vraagstukken, die betrekking hebben op het doel
der Vereniging en het uitdragen daarvan in het maatschappelijk verkeer;
c. het geven van voorlichting en advies aan haar leden;
d. het geven van voorlichting en advies aan andere instellingen omtrent zaken, die de belangen
van het bedrijfsleven in Suriname betreffen of die belangen raken of kunnen raken;
e. het deelnemen aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden of andere
verbanden dan wel instellingen ten behoeve van het bedrijfsleven in Suriname, voor zover de
werkzaamheden of activiteiten van die verbanden of instellingen de belangen van het
bedrijfsleven of het doel van de Vereniging raken;
f. overleg en samenwerking met andere ondernemingsorganisaties in binnen- en buitenland;
g. het inzicht te bevorderen in de maatschappelijke betekenis van het ondernemen en het
belang van de ondernemingsgewijze productie voor de nationale welvaart;
h. alle andere geoorloofde middelen, welke tot verwezenlijking van het doel kunnen dienen.
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HOOFDSTUK II
HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. De Vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ere-leden.
2. Gewoon lid kan zijn:
A. Ieder natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon, die in Suriname een
bedrijf uitoefent of van wie de woonplaats respectievelijk de statutaire zetel in Suriname is,
voor zover deze aan de volgende vereisten voldoet:
a. het geheel of in overwegende mate feitelijk in Suriname uitoefenen van zijn of haar
bedrijfsactiviteiten dan wel het in belangrijke mate bijdragen van zijn of haar
onderneming aan de activiteiten in de bedrijfsbranche, waarin hij of zij werkzaam is;
b. het hebben van een naar in Suriname aanvaarde maatstaven deugdelijke
bedrijfsorganisatie, terwijl de statuten, oprichtingsakten en reglementen van het bedrijf
niet strijdig mogen zijn met de doelstelling van de Vereniging of daarop betrekking
hebbende bepalingen der statuten.
B. Iedere rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging waarvan de leden in Suriname een
bedrijf uitoefenen, mits de statuten en/of reglementen van die vereniging niet in strijd zijn
met de doelstelling der Vereniging of daarop betrekking hebbende bepalingen der
Statuten.
3. Tot Buitengewoon Lid kan worden toegelaten: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon dan
wel personenvennootschap die niet voldoet aan de toelatingscriteria voor het gewoon
lidmaatschap, doch in Suriname bedrijfsactiviteiten dan wel beroepsgerichte activiteiten
ontplooit, en van wie de belangen in belangrijke mate bij het economisch gebeuren in of met
betrekking tot Suriname betrokken zijn. Indien het een rechtspersoon betreft, zullen de
statuten, oprichtingsakten en reglementen niet strijdig mogen zijn met de doelstelling van de
Vereniging of daarop betrekking hebbende bepalingen der Statuten.
4. Tot Erelid kan worden benoemd: een natuurlijke persoon die zich voor de Vereniging
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en geen gewoon of buitengewoon lid is.
5. Duur van het lidmaatschap: het lidmaatschap is voor tenminste een kalenderjaar, met dien
verstande, dat met betrekking tot de opzegging van het lidmaatschap het lopend jaar waarin
de opzegging gedaan wordt, als een geheel jaar wordt beschouwd.

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. De aanvraag voor het gewoon of buitengewoon lidmaatschap wordt schriftelijk gericht aan het
Bestuur onder overlegging van zodanige bescheiden als waaruit blijken kan, dat voldaan
wordt aan het in artikel 5 lid 2 of lid 3 gestelde.
2. Het Bestuur besluit over de toelating als gewoon of buitengewoon lid binnen dertig dagen
nadat het verzoek bij de Vereniging is binnengekomen middels indiening bij het Bureau van
de Vereniging.
3. Het Bestuur kan, behalve indien de aanvrager niet voldoet aan de in artikel 5 lid 2 of 3
vermelde vereisten, toelating als gewoon of buitengewoon lid weigeren indien er gegronde
vrees bestaat, dat door de toelating de belangen van de Vereniging zullen worden geschaad.
4. Het besluit tot afwijzing van een aanvraag als in lid 3 bedoeld, is met redenen omkleed.
5. Van het besluit van het Bestuur als in lid 2 bedoeld, wordt schriftelijk aan de belanghebbende
kennis gegeven.
De dagtekening van de kennisgeving geldt als datum van het betreffende besluit.
6. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van het besluit tot toelating daartoe als in lid 5
bedoeld, tenzij in het besluit zelf anders is vermeld.
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7. Indien het Bestuur de aanvraag heeft afgewezen, kan de belanghebbende daartegen in
beroep komen bij de Algemene Ledenvergadering binnen veertien dagen na de kennisgeving
als in lid 5 bedoeld.
Het beroep geschiedt schriftelijk en wordt ingediend bij het Bureau der Vereniging.
8. Ingeval van beroep als in lid 7 bedoeld, draagt het Bestuur zorg, dat het beroep op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt behandeld.
9. Van het besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt binnen veertien dagen na de
besluitvorming schriftelijk aan de belanghebbende kennis gegeven door het Bestuur.
De leden 5 en 6 zijn verder van overeenkomstige toepassing.
GROEPSINDELING
Artikel 7
1. De gewone en buitengewone leden worden door het Bestuur zoveel mogelijk ingedeeld in
door haar vast te stellen groepen.
2. De groepen worden geconstitueerd overeenkomstig de aard van de bedrijven, die door de in
lid 1 vermelde leden worden uitgeoefend. en de indeling van die leden vindt plaats naar de
gelijksoortigheid van hun bedrijven en/of in overeenstemming met de gelijksoortigheid van
hun belangen.
3. Een gewoon lid of buitengewoon lid, dat bedrijven van onderscheiden aard uitoefent, kan in
meer dan een groep worden ingedeeld, met dien verstande dat elk bedrijf afzonderlijk lid dient
te zijn en daartoe per bedrijf in niet meer dan 1 groep zal zijn ingedeeld.

FINANCIELE BIJDRAGE
Artikel 8
De gewone en buitengewone leden zijn contributie aan de Vereniging verschuldigd zoals
vastgelegd in artikel 19.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. voor natuurlijke personen door overlijden, ondercuratele stelling of faillietverklaring;
c. voor personenvennootschappen door hun ontbinding of faillietverklaring;
d. door rechtspersonen door hun ontbinding of faillietverklaring;
e. door ontzetting uit het lidmaatschap door het Bestuur.
2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden:
a.indien het lid ondanks herhaalde schriftelijke aanmaning niet aan zijn contributie
voldoet.
b. indien het lid zich schuldig maakt aan handelingen, welke strijdig zijn met het doel der
Vereniging of strijdig met haar Statuten, dan wel in ernstige mate de belangen van de
Vereniging schaden.
3. Ingeval een lid uit het lidmaatschap wordt ontzet, kan dat lid daartegen in beroep komen bij de
Algemene Ledenvergadering binnen veertien dagen nadat het betreffende bestuursbesluit
schriftelijk aan belanghebbende is kennis gegeven.
-Het
beroep
geschiedt
schriftelijk
en
wordt
ingediend
bij
het
Bureau
der Vereniging.
VSB
Gewijzigde Statuten
23.03.2009

5
-5-

-Het Bestuur draagt er zorg voor dat het beroep op de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering zal worden behandeld.
-Van het Besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt binnen veertien dagen na de
besluitvorming schriftelijk aan de belanghebbende kennis gegeven door het Bestuur.
4. Het Bestuur kan op de in lid 2 aangegeven gronden een lid schorsen voor ten hoogste drie
maanden.
Voor de periode van schorsing worden de lidmaatschapsrechten van het betreffende lid
opgeschort en is het lid niet bevoegd deze uit te oefenen.
5. Opzegging van het lidmaatschap conform lid 1 sub a bedoeld, geschiedt schriftelijk met bewijs
van ontvangst.
De opzegging kan slechts plaatsvinden tegen de laatste dag van het jaar, waarin de
opzegging plaatsvindt en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie
maanden.
Bij niet inachtneming van bedoelde opzegtermijn wordt het lidmaatschap geacht tegen het
einde van het volgend kalenderjaar te zijn opgezegd.

HOOFDSTUK III
HET BESTUUR
Artikel 10
Het Bestuur van de Vereniging, bestaande uit minimaal drie leden, wordt gevormd door de
voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester alsmede de overige vertegenwoordigers der
groepen als bedoeld in artikel 12.

Artikel 11
1. De voorzitter en de ondervoorzitter der Vereniging worden door de Algemene
Ledenvergadering in functie benoemd op de in artikel 22 lid 1 sub b bedoelde vergadering.
2. Tot voorzitter en ondervoorzitter kunnen slechts natuurlijke personen worden benoemd en als
zodanig aanblijven die voor het bedrijf, dat zij als gewoon lid vertegenwoordigen, als
bestuurder alleen dan wel met een ander vertegenwoordigingsbevoegdheid zowel in als
buiten rechte hebben, hetzij krachtens de wet, hetzij in geval het een rechtspersoon of
personenvennootschap betreft, krachtens de wet, de statuten, reglementen of akte van
oprichting daarvan.
Tot voorzitter en ondervoorzitter kunnen niet worden benoemd en kunnen als zodanig niet
aanblijven, personen als vorenbedoeld, die een bestuursfunctie bij een soortgelijke
organisatie bekleden of gaan bekleden.
3. Indien de voorzitter of de ondervoorzitter niet langer voldoet aan het in lid 2 gestelde, eindigt
voor hem het lidmaatschap van het Bestuur op de dertigste dag na het tijdstip, waarop zulks
zich voordoet. De leden worden hiervan onverwijld in kennis gesteld, waarna in afwijking van
het in lid 1 bepaalde, de Algemene Ledenvergadering binnen drie maanden na het einde van
het bestuurslidmaatschap als voormeld, een nieuwe voorzitter of ondervoorzitter benoemt.
4. De voorzitter en de ondervoorzitter worden benoemd op voordracht van het Bestuur en/of
tenminste 20 (twintig) leden.
Een dergelijke voordracht door de leden te doen, moet tenminste vier weken voor de
vergadering als in artikel 22 lid 1 sub b of in lid 3 van dit artikel bedoeld, bij het Bureau der
Vereniging worden ingediend.
Van voormelde voordrachten door het Bestuur of de leden wordt bij de oproeping van
voormelde vergadering kennis gegeven.
5. De zittingsperiode van de voorzitter en de ondervoorzitter is drie jaar, behoudens het
bepaalde in artikel 16 lid 1 en lid 3 van dit artikel.
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6. De voorzitter en ondervoorzitter kunnen voor slechts twee achtereenvolgende zittingsperioden
worden benoemd.
7. Het Bestuur benoemt uit de vertegenwoordigers der groepen een penningmeester.
Artikel 12
1. Iedere groep als bedoeld in artikel 7 lid 2 benoemt eens in de twee jaar, uiterlijk in de maand
november, uit haar midden een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger. Een
groepsvertegenwoordiger mag niet gelijktijdig vertegenwoordiger van een andere groep zijn.
2. Als vertegenwoordiger als bedoeld in lid 1 kunnen slechts worden aangewezen natuurlijke
personen die bij het bedrijf dat als zodanig vertegenwoordigd wordt een functie vervullen en in
het kader van die functie voor dat bedrijf vertegenwoordigingsbevoegdheid buiten rechte
hebben.
3. De vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger als in lid 1 bedoeld, worden door de
betreffende groep aangewezen bij een besluit genomen met meerderheid van stemmen van
de ter vergadering aanwezige leden op een daartoe door het Bureau van de Vereniging
opgeroepen vergadering, welke oproeping dient te geschieden tenminste acht dagen voor de
dag der vergadering, de dag van de oproeping niet mede gerekend.
Het in artikel 26 leden 2, 3, 4 en 5 bepaalde is ten deze mede van toepassing.
4. De vertegenwoordiger alsmede diens plaatsvervanger kunnen door de groep binnen de in lid
1 vermelde periode worden afgezet middels een met meerderheid van stemmen van de ter
vergadering aanwezige leden genomen besluit op een daartoe door tenminste vijf leden van
de groep speciaal opgeroepen vergadering op een termijn van tenminste acht dagen voor de
dag der vergadering, de dag van oproeping niet mede gerekend.
Het vereiste van oproeping van deze vergadering door tenminste vijf leden is niet van
toepassing, indien de betreffende groep minder dan zeven leden telt.
5. Op dezelfde vergadering dient op de in lid 3 bedoelde wijze een andere vertegenwoordiger
en/of plaatsvervanger te worden aangewezen.
6. Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de
plaatsvervanger als in het eerste lid bedoeld.
7. De plaatsvervanger van de vertegenwoordiger neemt diens functies binnen de Vereniging
waar tijdens diens afwezigheid, ontstentenis of indien deze aftreedt, dan wel komt te
overlijden.
8. Ingeval van aftreden en/of overlijden van de vertegenwoordiger of diens plaatsvervanger,
dient binnen dertig dagen na dat aftreden of overlijden in de vacature te zijn voorzien
overeenkomstig de in lid 3 vermelde procedure.
9. Het in artikel 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van de
groepen.
Artikel 13
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, waaronder begrepen haar
vertegenwoordiging in en buiten rechte.
2. Er zal evenwel een Dagelijks Bestuur zijn, dat onverminderd het in lid 1 bepaalde belast is
met het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken bij de Vereniging, waaronder
begrepen het toezicht op het Bureau der Vereniging en zijn werkzaamheden en voorts belast
is met de voorbereiding en uitvoering van het beleid der Vereniging.
3. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, de penningmeester en ten
hoogste twee door het Bestuur uit zijn midden aan te wijzen leden en verricht zijn taak onder
leiding van en overeenkomstig de aanwijzingen van de voorzitter.
4. De voorzitter en de ondervoorzitter zijn tevens ieder afzonderlijk bevoegd tot
vertegenwoordiging van de Vereniging in en buiten rechte.

Artikel 14
1. Het Bestuur en het Dagelijks Bestuur vergaderen zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig
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oordeelt of tenminste twee leden van die organen zulks verzoeken, doch tenminste een keer
per maand.
2. De in lid 1 vermelde organen besluiten bij meerderheid van stemmen van ter vergadering
aanwezige bestuursleden.
Indien de stemming zakelijke aangelegenheden betreft, geschiedt zij mondeling, tenzij door
het betreffende orgaan anders wordt beslist.
Het in artikel 26, leden 2, 3, 4 en 5 bepaalde is ten deze mede van toepassing.
3. De voorzitter stelt vast of een besluit, en zo ja welk, is genomen.

Artikel 15
1. Het Bestuur kan de beslissingsbevoegdheid omtrent bepaalde zaken der Vereniging
delegeren aan het Dagelijks Bestuur, doch kan de delegatie te allen tijde intrekken of
amenderen.
2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, zal indien het Bestuur en het Dagelijks Bestuur omtrent
hetzelfde onderwerp een verschillend besluit hebben genomen, het besluit van het Bestuur
prevaleren.

Artikel 16
1. Het Bestuur of enig lid daarvan kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden
ontslagen. Indien het ontslag betreft een vertegenwoordiger van een groep als bedoeld in
artikel 7 lid 2 zal de betreffende groep terzake worden gehoord door het Bestuur,
voorafgaande aan de convocatie van de in lid 2 bedoelde vergadering.
2. Een besluit als in lid 1 vermeld, kan slechts worden genomen op een daartoe speciaal
bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering.
3. De oproeping zal schriftelijk geschieden op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag
der oproeping en die der vergadering niet mede gerekend, met vermelding van het onderwerp
der vergadering.
4. Indien het ontslag betreft de voorzitter of de ondervoorzitter benoemt de Algemene
Ledenvergadering, in afwijking van het in artikel 11 lid 1 bepaalde, binnen drie maanden na
het ontslag een nieuwe voorzitter of ondervoorzitter.

HOOFDSTUK IV
HET BUREAU DER VERENIGING
Artikel 17
1. Er is een Bureau der Vereniging, dat belast is met de bijstand van het Bestuur en het
Dagelijks Bestuur in de uitoefening van hun taken, in het bijzonder de beleidsvoorbereiding en
de beleidsuitvoering als bedoeld in artikel 13.
2. De Directeur is belast met de dagelijkse leiding van het Bureau. Hieronder vallen de
secretaris, de beleidsmedewerkers en het overig personeel.

Artikel 18
1. De Directeur wordt door het Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen op voordracht van het
Dagelijks Bestuur.
2. Het Bestuur stelt voorts het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur vast.
3. De Directeur vertegenwoordigt de Vereniging buiten rechte zo dikwijls als het Dagelijks
Bestuur of de voorzitter zulks nodig of wenselijk oordeelt.
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4. De Directeur verricht overigens zijn taak overeenkomstig de aanwijzingen van de voorzitter.
5. De Directeur woont de vergaderingen van het Bestuur en van het Dagelijks Bestuur bij, tenzij
door die organen anders wordt beslist.
6. Bij ontstentenis of belet van de Directeur voorziet het Bestuur in diens vervanging.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 1 is het Bureau belast met het houden van de
administratie van de Vereniging en het verrichten van de secretariële werkzaamheden ten
behoeve van het Bestuur en het Dagelijks Bestuur, waaronder het verslaan van hun
vergaderingen.
8. De organisatie van het Bureau wordt vastgesteld door de Directeur in overleg met de
Voorzitter.
HOOFDSTUK V
DE GELDMIDDELEN
Artikel 19
1. De geldmiddelen der Vereniging bestaan uit contributies van de gewone en buitengewone
leden, alsmede uit donaties, inkomsten uit betaalde dienstverlening en andere baten.
2. De contributies voor de gewone leden alsook voor de buitengewone leden
als in lid 1 bedoeld, worden jaarlijks door het Bestuur vastgesteld.
3. Het Bestuur kan, indien te zijner beoordeling de aard en de omvang van de onderneming van
de gewone of buitengewone leden dan wel hun financiële positie, hetzij individueel, hetzij in
groepsverband als in artikel 5, lid 2 sub B bedoeld, zulks noodzakelijk of wenselijk doen zijn of
het belang der Vereniging zulks vordert voor individuele leden of voormelde groepen,
onderscheidene contributies vaststellen.
4. Het beheer der geldmiddelen van de Vereniging berust bij de penningmeester en de directeur,
die daaromtrent rekening en verantwoording verschuldigd zijn aan het Bestuur.
5. Een bestuursbesluit als in de voorgaande leden bedoeld, kan door de Algemene
Ledenvergadering worden gewijzigd bij een besluit genomen met tenminste twee/derde der
uitgebrachte stemmen.

Artikel 20
De jaarlijkse financiële verslaglegging zal door een registeraccountant gecontroleerd worden.
De registeraccountant brengt uiterlijk in de maand juni schriftelijk verslag uit aan het Bestuur cq
de penningmeester over het afgelopen jaar.

HOOFDSTUK VI
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 21
1. De Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden te Paramaribo, tenzij het Bestuur om
bijzondere redenen anders beslist.
2. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid worden de in lid 1 vermelde vergaderingen
steeds tenminste vier weken voor de dag der vergadering bij de leden aangekondigd, bij
bestuurscirculaire en indien het Bestuur zulks nodig oordeelt in een of meer lokale
nieuwsbladen en/of het bulletin van de Vereniging.
3. De in lid 1 vermelde vergaderingen worden steeds tenminste twee weken voor de dag der
vergadering, de dag van oproeping niet mede gerekend, opgeroepen door middel van
schriftelijke kennisgeving aan de leden onder vermelding van tijd en plaats der vergadering en
zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen, zulks tenzij deze statuten anders bepalen.
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4. De oproeping tot de in lid 1 vermelde vergaderingen geschiedt door of namens het Bestuur,
dan wel door de voorzitter of bij diens ontstentenis of belet door de ondervoorzitter.
5. De voorzitter of degene, die hem als zodanig vervangt, leidt de in lid 1 vermelde
vergaderingen en stelt vast of er besluiten, en zo ja welke, op en door de vergadering zijn
genomen.

Artikel 22
1. Jaarlijks worden er tenminste twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden en wel:
a. uiterlijk in de maand juni, waarin door het Bestuur verslag van de verrichtingen en
activiteiten der Vereniging over het afgelopen jaar wordt uitgebracht, en verantwoording
wordt afgelegd over het door hem gevoerd beleid, alsmede de verantwoording van het
financieel beheer wordt beoordeeld.
b. in de maand november, waarin de begroting en het beleidsplan voor het daaropvolgend
jaar door het Bestuur worden overgelegd en toegelicht.
2. Het Bestuur is gehouden om in het kader van zijn in lid 1 sub a bedoelde
verantwoordingsplicht aan de Algemene Ledenvergadering alle inlichtingen te verschaffen,
welke zij nodig acht.
3. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de in lid 1 sub a vermelde
verantwoording, waaronder begrepen de verantwoording betreffende het financieel beheer,
waarbij gevoegd de goedkeurende verklaring van de register accountant, strekt het Bestuur
tot decharge voor het gevoerde beleid en beheer.

Artikel 23
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 1, wordt zo dikwijls als het Bestuur of de
voorzitter, dan wel degene, die hem als zodanig vervangt, zulks nodig of wenselijk acht een
Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen.
2. Het Bestuur of de voorzitter, dan wel degene, die hem als zodanig vervangt, is voorts verplicht
een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, indien tenminste twintig leden onder
opgave van de te behandelen onderwerpen, daartoe schriftelijk het verzoek doen.
3. De in lid 2 bedoelde vergadering behoort binnen twee weken nadat het verzoek daartoe is
gedaan te worden opgeroepen en binnen zes weken na voormeld verzoek te worden
gehouden.
4. Indien aan het in lid 3 bepaalde niet wordt voldaan, zijn de in lid 2 vermelde verzoekers
bevoegd zelf tot oproeping der vergadering over te gaan, waarop rechtsgeldige besluiten
kunnen worden genomen, mits de oproeping geschiedt binnen een week nadat inachtneming
van de in lid 3 vermelde termijnen niet meer mogelijk is.
5. Het bepaalde in artikel 21 lid 5 is op de in de voorgaande leden bedoelde vergadering van
toepassing, tenzij die vergadering besluit in haar eigen leiding te voorzien, in welk geval het
verslag van de vergadering door de leider van die vergadering wordt ondertekend en door de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 24
1. Ieder lid, alsmede de leden van het Bestuur en de Directeur van het Bureau der Vereniging
hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, tenzij de betreffende vergadering ten
aanzien van de Directeur anders beslist.
2. Ieder lid, alsmede de leden van het Bestuur, zijn bevoegd op de Algemene Ledenvergadering
het woord te voeren.
3. Door de Algemene Ledenvergadering worden alle voorstellen van een lid behandeld, die
tenminste twee weken voor de dag der vergadering aan het Bestuur ter behandeling zijn
opgegeven.
De Algemene Ledenvergadering is evenwel bevoegd van het voorgaande af te wijken.
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4. Een lid mag op de Algemene Ledenvergadering slechts worden vertegenwoordigd door een
natuurlijke persoon, die bij het bedrijf dat als zodanig vertegenwoordigd wordt, een functie
vervult en of wel in het kader van die functie voor dat bedrijf vertegenwoordigingsbevoegdheid
buiten rechte heeft, of wel deze bevoegdheid ontleent aan een speciaal daartoe verstrekte
volmacht.
Artikel 25
1. Slechts gewone leden hebben stemrecht.
2. Gewone leden als bedoeld in artikel 5 lid 2 hebben elk 1 stem.

Artikel 26
1. De Algemene Ledenvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de
statuten voor bepaalde besluiten een gekwalificeerde meerderheid voorschrijven.
2. Indien de stemmen betreffende een voorstel over zaken staken, wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
3. Bij de bepaling van het stemmenaantal tellen blanco of ongeldige stemmen niet mee.
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes.
5. Indien op meerdere personen hetzelfde hoogste aantal stemmen is uitgebracht, vindt
herstemming plaats tussen die personen.
Is zulks na de herstemming nog steeds het geval, dan beslist het lot.

HOOFDSTUK VII
WIJZIGING DER STATUTEN EN ONTBINDING DER VERENIGING
Artikel 27
1. Tot wijziging van de bepalingen van deze statuten kan alleen worden besloten in een speciaal
daartoe opgeroepen Algemene Ledenvergadering, waarvan de oproeping tenminste dertig
dagen voorafgaand aan de dag der vergadering is geschied en bij welke oproeping tevens
kennis is gegeven van de inhoud van het voorstel tot wijziging.
2. Het besluit tot wijziging als in lid 1 vermeld, kan worden genomen, indien tenminste
twee/derde van de leden ter vergadering aanwezig is en met tenminste drie/vierde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
3. Indien op de in lid 1 vermelde vergadering, het vereiste aantal leden als genoemd in lid 2 niet
aanwezig is, dan wordt na twee, doch binnen vier weken tot vermeld doel wederom een
Algemene Ledenvergadering gehouden, waarop, ongeacht het aantal aanwezige leden, het
besluit tot wijziging kan worden genomen met tenminste drie/vierde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping voor deze vergadering wordt vermeld dat het besluit tot wijziging van deze
Statuten ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden genomen.

Artikel 28
1. Tot ontbinding der Vereniging kan te allen tijde worden besloten.
2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 27 van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald op welke wijze de zaken der Vereniging
zullen worden vereffend en welke bestemming aan de bezittingen der Vereniging zal worden
gegeven, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 B.W.
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SLOTBEPALINGEN
Artikel 29
1. Alle onderwerpen, waarin bij deze statuten niet of niet volledig is voorzien en die nadere
regeling behoeven, kunnen worden geregeld bij reglement, op voordracht van het Bestuur
vast te stellen door de Algemene Ledenvergadering.
2. Zodanige reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de statuten of
de wet.
3. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen als bedoeld in lid 1 van dit artikel
niet voorzien, beslist de Algemene Ledenvergadering.

Paramaribo, 23 maart 2009
M.A. Meyer
D.Lo Fo Sang
S.Proeve
F.Welzijn
R.G.A. Vijzelman
I.Kalaykhan
W.Sowma
N.Soechit
R.Bromet
O.A.dos Ramos
J.Wong A Foe
M.Merhai
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