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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, eenendertig december tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. —
Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:----------------------------------------------mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober
negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581
CM Utrecht, Maliebaan 6, te dezen handelend als hierna vermeld.--------------------De comparante verklaart:----------------------------------------------------------------------------dat de algemene vergadering van de vereniging met volledige ------------------rechtsbevoegdheid: Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland-------(CNV), statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3561 GG Utrecht,
Tiberdreef 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478675,
heeft besloten tot de onderhavige statutenwijziging;----------------------------------dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de comparante aan te —
wijzen om deze akte te verlijden;------------------------------------------------------------dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een----aan deze akte gehecht geschrift (Bijlage).----------------------------------------------De comparante, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van--------voormeld besluit, de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, zodat deze met ingang van de dag na heden - komen te luiden als volgt:---------------------------STATUTEN------------------------------------------------------------------------------------------------Begripsbepalingen.------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde-----betekenis: -------------------------------------------------------------------------------------------afgevaardigde betekent een afgevaardigde van een gewoon lid in de-------algemene vergadering als nader omschreven in artikel 11 lid 1.------------------algemene vergadering betekent het orgaan van het CNV dat in Titel 2 vanBoek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering,------tenzij uit de context blijkt dat het een vergadering van de algemene-----------vergadering betreft.------------------------------------------------------------------------------auditcommissie betekent de commissie als nader omschreven in artikel 22
lid 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------bestuur betekent het bestuur van het CNV.---------------------------------------------bestuurder betekent een lid van het bestuur.-------------------------------------------CNV betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerstdoor deze statuten, te weten de vereniging met volledige---------------------------rechtsbevoegdheid: Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV),—
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478675.------------------CNV Connectief de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: CNV-------
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Connectief, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62348167. CNV Jongeren de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: CNV-------Jongeren, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478287.----CNV Vakmensen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: CNV----Vakmensen.nl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer-------------64395960.------------------------------------------------------------------------------------------dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd----algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene-------termijnenwet gelijkgestelde dagen.---------------------------------------------------------huishoudelijk reglement betekent het huishoudelijk reglement van het------CNV. -------------------------------------------------------------------------------------------------leden / lid betekent zowel de gewone leden als de buitengewone leden /----zowel een gewoon lid als een buitengewoon lid van het CNV als nader-------omschreven in artikel 5, tenzij anders vermeld.-----------------------------------------lid-vakorganisatie betekent een vakorganisatie die als gewoon lid van het CNV is toegelaten.--------------------------------------------------------------------------------lidmaatschap betekent het lidmaatschap van het CNV. ---------------------------raad van toezicht betekent de raad van toezicht van het CNV.------------------schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en---------reproduceerbaar is.------------------------------------------------------------------------------statuten betekent de statuten van het CNV.---------------------------------------------vakorganisatie betekent een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, welke vereniging onder meer ten doel heeft het ten behoeve van haar leden
aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten ingevolge de Wet op de —
collectieve arbeidsovereenkomst en welke vereniging handelt vanuit een----vergelijkbaar Christelijk Sociaal gedachtegoed als die van het CNV.-----------2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze----------statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze —
statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met-------------verwijzingen in deze statuten naar 'zijn’ (anders dan als werkwoord) of ‘hem’
wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.-----------------------------------------Naam en zetel.------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het CNV draagt de naam: Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
(CNV).------------------------------------------------------------------------------------------------2. De verkorte naam van het CNV luidt: CNV.----------------------------------------------3. Het CNV is gevestigd in de gemeente Utrecht.-----------------------------------------4. Het CNV is opgericht op dertien mei negentienhonderdnegen. ------------------Grondslag.-----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3.---------------------------------------------------------------------------------------------------Het CNV laat zich bij de realisering van de doelstellingen en de uitvoering van —
activiteiten inspireren door het Christelijk Sociaal gedachtegoed.---------------------Doel.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het CNV heeft als doel, zowel in Nederland als internationaal, mee te ---------
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werken aan:------------------------------------------------------------------------------------------a. de opbouw van een samenleving, waarin alle mensen in vrijheid kunnen
leven, en hun verantwoordelijkheid voor elkaar gestalte kunnen geven;b. het creëren van mogelijkheden voor een ieder om zich naar eigen-------aanleg te ontplooien om zo een zinvol bestaan te scheppen in arbeid en
vrije tijd; ---------------------------------------------------------------------------------------c. het verbeteren van de werk-, leef- en woonomstandigheden van de------personen die lid zijn van de gewone leden, alsmede van de----------------werknemers in het algemeen, zowel ten aanzien van hun materiële------welvaart als ten aanzien van hun welzijn; -----------------------------------------d. het vernieuwen en veranderen van de verhoudingen in staat en-----------maatschappij, opdat de maatschappelijke orde meer en meer zal-------voldoen aan christelijk-sociale uitgangspunten,----------------------------------en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband----houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het----woord.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het CNV tracht haar doel te bereiken door:-----------------------------------------------a. het bevorderen van de oprichting van vakorganisaties en het nastreven
van aansluiting van deze en/of reeds bestaande gelijkgerichte-------------organisaties bij het CNV;----------------------------------------------------------------b. het oprichten en in standhouden van onderdelen van het CNV, een------werkorganisatie en anderszins, waardoor het CNV zijn taak zo goed----mogelijk kan vervullen en aan de aangesloten organisaties en hun------leden de benodigde dienstverlening kan bieden;--------------------------------c. het christelijk-sociaal denken te bevorderen door het aanbieden van----scholing, publicaties en anderszins;--------------------------------------------------d. het bevorderen en in standhouden van samenwerking met:----------------centrale werknemersorganisaties; ---------------------------------------------centrale werkgeversorganisaties;----------------------------------------------de overheid;---------------------------------------------------------------------------andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, die zich----bewegen op het gebied van werk en welzijn;-------------------------------e. vertegenwoordiging van het CNV in privaatrechtelijke zowel als-----------publiekrechtelijke lichamen,-------------------------------------------------------------en voorts door het aanwenden van alle andere middelen welke voor het------bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.--------------------Leden en lidmaatschap.-----------------------------------------------------------------------------Artikel 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het CNV kent:-------------------------------------------------------------------------------------a. gewone leden;------------------------------------------------------------------------------b. buitengewone leden. ---------------------------------------------------------------------2. Uitsluitend vakorganisaties kunnen zich aanmelden als gewoon lid van het CNV. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere criteria worden gesteld----waaraan vakorganisaties moeten voldoen.----------------------------------------------3. Aanmelding als gewoon lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur waarbij een recent uittreksel uit het handelsregister wordt overlegd. De algemene----------
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vergadering beslist over de toelating als gewoon lid. Daartoe wordt door het
bestuur in overleg met het bestuur van de betreffende vakorganisatie een —
voordracht opgesteld. Uit de voordracht blijkt van het voldoen aan de criteria
als bedoeld in lid 2 van dit artikel.----------------------------------------------------------4. Uitsluitend gewone leden zijn leden in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.--------------------------------------------------------------------------------------------5. Uitsluitend natuurlijke personen die:-------------------------------------------------------a. de grondslag en de doelstelling van het CNV onderschrijven dan wel —
respecteren; en----------------------------------------------------------------------------b. als gevolg van omstandigheden en/of aard van hun functie geen lid------kunnen worden van een lid-vakorganisatie,---------------------------------------kunnen zich aanmelden als buitengewoon lid.-----------------------------------------Buitengewone leden:----------------------------------------------------------------------------i.
kunnen gebruik maken van het dienstverleningspakket van het CNV; —
ii.
kunnen - als het bestuur daartoe besluit - worden uitgenodigd om de----algemene vergadering bij te wonen; ------------------------------------------------iii. hebben - indien sprake is van een situatie als omschreven onder ii. van
dit artikellid - het recht om het woord te voeren in de algemene-----------vergadering;----------------------------------------------------------------------------------iv. hebben - indien sprake is van een situatie als omschreven onder ii. van
dit artikellid - geen stemrecht in de algemene vergadering.------------------6. Aanmelding als buitengewoon lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur ondervermelding van de redenen waarom het verkrijgen van het lidmaatschap van
een lid-vakorganisatie niet mogelijk is. Het bestuur beslist over de toelating van een buitengewoon lid. Bij niet toelating door het bestuur - welk besluit —
schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokken persoon wordt---------meegedeeld - kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.—
De betrokken persoon kan daartoe binnen één maand nadat het besluit tot niet toelating aan hem is meegedeeld, een verzoek indienen via het bestuur.
7. Het besluit van de algemene vergadering tot toelating als omschreven in lid—
3 van dit artikel alsmede het besluit van de algemene vergadering tot---------toelating als omschreven in lid 6 van dit artikel, moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte------stemmen.--------------------------------------------------------------------------------------------8. leder lid is gebonden aan de statuten en reglementen van het CNV.-----------9. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en (e-mail)adressen van—
alle leden zijn opgenomen en waarvan een nadere specificatie kan worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement, een en ander met in achtnemingvan de geldende privacywetgeving. Het register bevat tevens de namen en (e-mail)adressen van de afgevaardigden van ieder gewoon lid als bedoeld in
artikel 11.--------------------------------------------------------------------------------------------De leden zijn verplicht wijzigingen in die gegevens onverwijld aan het---------bestuur mee te delen door middel van een schriftelijk bericht aan het adres van het CNV.---------------------------------------------------------------------------------------Einde lidmaatschap.---------------------------------------------------------------------------------Artikel 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Het gewone lidmaatschap eindigt:-----------------------------------------------------------a. indien en zodra een gewoon lid ophoudt te bestaan;---------------------------b. indien een gewoon lid niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 5 lid 2 en het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in lid 3 sub c —
respectievelijk lid 5 van dit artikel wordt opgezegd;-----------------------------c. door faillissement van het gewone lid;----------------------------------------------d. door opzegging door het gewone lid;------------------------------------------------e. door opzegging door het CNV;---------------------------------------------------------f.
door ontzetting. ----------------------------------------------------------------------------Het buitengewone lidmaatschap eindigt:--------------------------------------------------a. indien aan het buitengewoon lid het lidmaatschap wordt toegekend van
een lid-vakorganisatie en het lidmaatschap overeenkomstig het-----------bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt opgezegd;--------------------------------b. door de dood van het buitengewone lid; -------------------------------------------c. door opzegging door het buitengewone lid;---------------------------------------d. door opzegging door het CNV;---------------------------------------------------------e. door ontzetting. -----------------------------------------------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap door een gewoon lid kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming —
van een opzeggingstermijn van zes maanden, met dien verstande dat:-------a. een gewoon lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan-----------opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van het CNV in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot---------splitsing; ---------------------------------------------------------------------------------------b. een gewoon lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan-----------opzeggen binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van ---------geldelijke aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of----------------medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing;-----------c. een gewoon lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan-----------opzeggen indien hij heeft opgehouden aan de vereisten voor het---------lidmaatschap te voldoen alsook wanneer redelijkerwijs van een gewoon
lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.-------d. in het huishoudelijk reglement nadere bepalingen kunnen worden -------vastgelegd omtrent de financiële afwikkeling in verband met de-----------opzegging van het gewone lidmaatschap.-----------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap door een buitengewoon lid kan steeds per~
direct geschieden.--------------------------------------------------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap door het CNV geschiedt door het bestuur.Hiertoe kan worden besloten wanneer een lid heeft opgehouden aan de------vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens het CNV niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van het CNV niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging als in
dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang.------------------------------------Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan—
alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,----------
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reglementen of besluiten van het CNV handelt - waaronder uitdrukkelijk------verstaan het huishoudelijk reglement en de gedragsregels van het CNV - ofhet CNV op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap —
met onmiddellijke ingang eindigen.---------------------------------------------------------7. Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het CNV alsmede de—
ontzetting van het lidmaatschap door het CNV wordt door het bestuur per —
aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan het betreffende lid. --------------8. Na ontvangst van het aangetekend schrijven als bedoeld in lid 7 van dit------artikel, kan het betreffende lid binnen één maand na ontvangst van dat------schrijven in beroep tegen het besluit tot opzegging of ontzetting bij de-------algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het------beroep is het betreffende lid geschorst.---------------------------------------------------9. Ten aanzien van de besluitvorming rondom opzegging en ontzetting door de
algemene vergadering als bedoeld in lid 8 van dit artikel, is het bepaalde in artikel 5 lid 7 van overeenkomstige toepassing.-------------------------------------—
10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft------desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij dealgemene vergadering in een voorkomend geval anders besluit en-------------onverminderd het daaromtrent bepaalde in het huishoudelijk reglement.------Schorsing.------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Een lid kan zowel door het bestuur als door de algemene vergadering-------worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt-------gevolgd door ofwel een eenmalige verlenging van de schorsing met drie —■
maanden ofwel een besluit tot opzegging of ontzetting, eindigt door het------verloop van die termijn.-------------------------------------------------------------------------2. Het lid dat is geschorst, behoudt gedurende zijn schorsing zijn verplichtingen
ten opzichte van het CNV, doch heeft geen enkel recht en wordt niet---------toegelaten in vergaderingen, behoudens ingeval en voor zover de schorsing
van het betreffende lid in die algemene vergadering aan de orde is.----------- Contributie.----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie aan het CNV, ---------waarvan de hoogte - op voorstel van het bestuur - jaarlijks door de-------------algemene vergadering wordt vastgesteld.------------------------------------------------2. De contributie kan uit diverse componenten bestaan. Bij huishoudelijk-------reglement kunnen daaromtrent nadere regels worden vastgelegd. -------------3. De leden kunnen daartoe door het bestuur in categorieën worden ingedeeld,
die een verschillende contributie betalen.------------------------------------------------4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke---------ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.----Algemene vergadering. Aantal vergaderingen en agenda.---------------------------Artikel 9.---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.---------------------------In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ------------------------------
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goedkeuring van het bestuursverslag;----------------------------------------------goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten, met het----verslag van de auditcommissie en het verslag van de externe-------------accountant;------------------------------------------------------------------------------------c. goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in de periode----waarop het bestuursverslag en de balans en de staat van baten en------lasten betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het
resultaat daarvan in die stukken is verwerkt;--------------------------------------d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur en/of de raad van----toezicht;---------------------------------------------------------------------------------------e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de algemene vergadering.-------------------------------------------------------2. Voorts wordt elk najaar de zogenaamde najaarsvergadering gehouden,------waarin onder meer de volgende agendapunten aan de orde komen:-----------a. benoeming van de externe accountant voor het volgende kalenderjaar,voor zover nodig;---------------------------------------------------------------------------b. goedkeuring van de begroting voor het volgende verenigingsjaar;-------c. het vaststellen van de contributie en andere bijdragen overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement voor het volgende -----------verenigingsjaar;-----------------------------------------------------------------------------d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de algemene vergadering;-------------------------------------------------------e. voorziening in eventuele vacatures.--------------------------------------------------3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. ---------------------------------------------------------------------------4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een gewoon lid verplicht tot—
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet----langer dan achtentwintig dagen na indiening van het verzoek.--------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kan de betreffende verzoeker zelf tot die bijeenroeping overgaan--------------overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.----------------------------------------------Wijze bijeenroeping. Toegang. ------------------------------------------------------------------Artikel 10.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De—
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden van de raad van toezicht, de gewone leden alsmede aan de adressen van de---------------afgevaardigden en - indien sprake is van een situatie als omschreven in------artikel 5 lid 5 sub ii. - aan de buitengewone leden, een en ander volgens het
register als bedoeld in artikel 5 lid 9. De termijn van oproeping bedraagt ten
minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de algemene —
vergadering niet meegerekend.--------------------------------------------------------------De oproeping aan ieder gewoon lid en iedere afgevaardigde, die daarmee —
instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit----doel aan het CNV bekend is gemaakt. ----------------------------------------------------2. Bij de oproeping worden de in de algemene vergadering te behandelen-------

www.kaepnotaris.nl

-8-

onderwerpen vermeld.--------------------------------------------------------------------------3. Alle afgevaardigden van een niet geschorst gewoon lid, hebben toegang tot—
de algemene vergadering alsmede het recht hierin het woord te voeren.------4. Voorts hebben alle niet geschorste bestuurders en leden van de raad van —
toezicht toegang tot de algemene vergadering alsmede zoveel medewerkers
van het CNV als het bestuur dat noodzakelijk acht voor het begeleiden en/of
ondersteunen van de algemene vergadering.-------------------------------------------5. Het bestuur en de algemene vergadering stellen gezamenlijk vast welke----andere personen of vertegenwoordigers van gewone leden toegang hebben
tot de algemene vergadering, alsmede of aan hen spreekrecht wordt---------verleend.--------------------------------------------------------------------------------------------Algemene vergadering. Afgevaardigden. Besluitvorming.---------------------------Artikel 11.-------------------------------------------------------------------------------------------------1. De gewone leden worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd----door hun afgevaardigden, zijnde: -----------------------------------------------------------a. de door de algemene vergadering/bondsraad van het betreffende-------gewone lid uit hun midden aangewezen personen;----------------------------b. de door de algemene vergadering/bondsraad van het betreffende-------gewone lid aangewezen personen, op voordacht van het bestuur van —
het betreffende gewone lid dan wel op voordacht van een ander door —
dat bestuur aan te wijzen orgaan van het betreffende gewone lid.-------Het bestuur van ieder gewoon lid besluit of het bepaalde onder a. dan wel b.
wordt gevolgd en maakt de wijze van benoeming van de afgevaardigden----waartoe is besloten kenbaar aan de eigen algemene--------------------------------vergadering/bondsraad.-------------------------------------------------------------------------2. Het aantal afgevaardigden namens een gewoon lid wordt aan de hand van de laatstelijk door het CNV gepubliceerde ledencijfers van de gewone leden
bepaald en wel op basis van één afgevaardigde per geheel aantal van-------tienduizend leden met een minimum van één afgevaardigde per gewoon lid.
3. Een afgevaardigde wordt benoemd voor een periode van vier jaar en---------defungeert: -----------------------------------------------------------------------------------------a. door het verlies van het lidmaatschap van het gewone lid dat hij---------vertegenwoordigd;-------------------------------------------------------------------------b. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. --------------------Een afgevaardigde is als zodanig tweemaal herbenoembaar.--------------------4. leder gewoon lid kan ten minste één stem uitbrengen. Het aantal stemmen dat door een gewoon lid in de algemene vergadering kan worden--------------uitgebracht, wordt aan de hand van een rekenkundige reeks gewogen, op —
basis van tienduizend, bepaald door de laatstelijk door het CNV----------------gepubliceerde ledencijfers van de gewone leden en wel op de volgende, niet
aan een maximum aantal stemmen gebonden wijze:--------------------------------a. tot en met tienduizend leden: één stem; -------------------------------------------b. boven de tienduizend leden tot en met twintigduizend leden: twee-------stemmen;-------------------------------------------------------------------------------------c. boven de twintigduizend leden tot en met dertigduizend leden: drie------stemmen;--------------------------------------------------------------------------------------
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d. enzovoort. ------------------------------------------------------------------------------------Indien een gewoon lid meer dan één afgevaardigde heeft, wijzen de-----------afgevaardigden van het betreffende gewone lid uit hun midden een -----------afgevaardigde aan die namens het betreffende gewone lid stem uitbrengt in
de algemene vergadering.---------------------------------------------------------------------De afgevaardigde die namens een gewoon lid stem uitbrengt, kan uitsluitend
voor of tegen een voorstel stemmen, een blanco stem uitbrengen dan wel —
zich onthouden van stemmen. Een combinatie hiervan in het geval een------afgevaardigde meerdere stemmen kan uitbrengen namens een gewoon lid, —
is niet toegestaan.--------------------------------------------------------------------------------5. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen indien tenminste de helft van het totaal aantal gekozen afgevaardigden in persoon ter---------vergadering aanwezig is.-----------------------------------------------------------------------6. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone -------meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens indien in de statuten voor besluiten een andere meerderheid is bepaald.----------------------7. Bij stemmingen worden blanco stemmen beschouwd als niet te zijn-----------uitgebracht.-----------------------------------------------------------------------------------------8. Indien over een voorstel de stemmen staken, is het voorstel verworpen.------Algemene vergadering. Voorzitterschap en notulen.----------------------------------Artikel 12.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het-------bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt een van de andere bestuurders als voorzitter van de vergadering op. Wordt ook op deze wijze niet in het----voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door of namenseen daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon----notulen gemaakt. In plaats van notulen kan een besluitenlijst en/of-------------actiepuntenlijst worden opgesteld.-----------------------------------------------------------3. Indien een algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in----artikel 9 lid 4 op verzoek van een gewoon lid wordt bijeengeroepen, kan------degene die die vergadering heeft verzocht andere personen dan de-----------voorzitter van het bestuur belasten met de leiding van die algemene-----------vergadering.-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13.--------------------------------------------------------------------------------------------------Raad van toezicht. Benoeming.------------------------------------------------------------------1. Het CNV heeft een raad van toezicht bestaande uit drie natuurlijke-------------personen. Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de raad van ----toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld------maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.-------------------------------2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene------vergadering, met dien verstande dat: ------------------------------------------------------a. een lid van de raad van toezicht:------------------------------------------------------i.
niet tevens afgevaardigde kan zijn; -------------------------------------------ii.
niet tevens werknemer van het CNV of werknemer van een---------gewoon lid kan zijn; -----------------------------------------------------------------
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iii. niet tevens bestuurder of bestuurder van een gewoon lid kan zijn; de raad van toezicht van CNV Vakmensen is gerechtigd tot het doen —
van een bindende voordracht voor de benoeming van één lid van de----raad van toezicht, een en ander met inachtneming van het bepaalde inlid 3 van dit artikel;-------------------------------------------------------------------------c. de raad van toezicht van CNV Connectief is gerechtigd tot het doen van
een bindende voordracht voor de benoeming van één lid van de raad —
van toezicht, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel;--------------------------------------------------------------------------------d. de leden van de raad van toezicht die zijn benoemd op de wijze als------omschreven onder b. en c. van dit artikellid, zijn gezamenlijk gerechtigd
tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van éénlid van de raad van toezicht welk lid in de functie van voorzitter raad van
toezicht wordt benoemd en welk lid over een vakbondsachtergrond------moet beschikken, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.-------------------------------------------------------------------------Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen—
door een met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen —
genomen besluit van de algemene vergadering, indien in de algemene-------vergadering twee derde van het aantal uit te brengen stemmen door de------gewone leden gezamenlijk kan worden uitgebracht.----------------------------------Indien de algemene vergadering besluit aan de opgemaakte bindende-------voordracht het bindend karakter te ontnemen, wordt de raad van toezicht----opnieuw in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht op te maken.—
Is geen bindende voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering —
vrij in diens keuze, een en ander met inachtneming van de reeds---------------vastgestelde en goedgekeurde profielschets als bedoeld in lid 3 van dit------artikel.------------------------------------------------------------------------------------------------Indien een lid van de raad van toezicht op grond van een bepaalde -----------hoedanigheid wordt benoemd, wordt daarvan in het benoemingsbesluit------expliciet melding gemaakt. --------------------------------------------------------------------Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten
die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van---------toezicht als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van-----------algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het CNVen met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De---------------aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden - op voorstel van de raadvan toezicht en in overleg met het bestuur - in algemene zin vastgesteld ----door de algemene vergadering in een profielschets.----------------------------------De leden van de raad van toezicht kunnen door de algemene vergadering —
worden geschorst en ontslagen.------------------------------------------------------------Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af
volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden.----Een aftredend lid van de raad van toezicht is terstond eenmaal------------------herbenoembaar, mits hij daartoe opnieuw is voorgedragen op de wijze als —
b.

3.

4.
5.

-
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hiervoor in lid 2 van dit artikel is vastgelegd.---------------------------------------------6. De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding vande door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten
en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen terzake van hun werkzaamheden voor het CNV. Hierbij wordt steeds aangesloten bij demeest recente vergoedingsregeling zoals vastgesteld door de algemene----vergadering.-----------------------------------------------------------------------------------------7. De in lid 6 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de--------------jaarrekening van het CNV zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.--------------Artikel 14.--------------------------------------------------------------------------------------------------Raad van toezicht. Defungeren.------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan een lid van de raad van toezicht ontslaan----wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen ofwegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn
handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van het CNV kan worden verlangd. --------------------- :-----------------------------------------------------2. De algemene vergadering kan een lid van de raad van toezicht schorsen; de
schorsing vervalt van rechtswege indien de algemene vergadering niet ------binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de------gronden als in lid 1 is genoemd.-------------------------------------------------------------3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:----------------------------------a. door zijn overlijden; -----------------------------------------------------------------------b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);---------------------------------------------c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;--------------------d. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd; -----------f.
door aanvaarding van het lidmaatschap van de algemene vergadering;g. indien en zodra sprake is van een situatie als omschreven in artikel 13 lid 2 sub a.------------------------------------------------------------------------------------Artikel 15.--------------------------------------------------------------------------------------------------Raad van toezicht. Taken en bevoegdheden.----------------------------------------------1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het CNV en de eventueel met het CNV verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht----vervult ten opzichte van de bestuurder die door het bestuur is voorgedragen
een werkgeversrol en staat het bestuur daarnaast met raad terzijde. Bij de—
vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van —
het CNV en de daaraan verbonden organisatie, rekening houdend met het—
maatschappelijk karakter van het CNV.----------------------------------------------------2. De raad van toezicht heeft - in overleg met het bestuur - het recht om inzage
te krijgen in alle boeken en bescheiden van het CNV. ------------------------------De raad van toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van-------informatieverstrekking.---------------------------------------------------------------------------3. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn--------------functioneren betreft, bij reglement raad van toezicht nader vastleggen.--------

-
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Artikel 16.-------------------------------------------------------------------------------------------------Raad van toezicht. Vergaderingen.------------------------------------------------------------1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. --------------------2. De raad van toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig---------uitgebrachte stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten
minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering
in persoon aanwezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen, leder lid van de raad van toezicht kan één
stem uitbrengen. Bij het staken van stemmen is het voorstel verworpen.------3. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, metgewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de —
leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming----verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering —
van de raad van toezicht opgenomen.-----------------------------------------------------4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door (een —
afvaardiging van) het bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van----redenen de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Een bestuurder heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen-------stemrecht maar slechts een adviserende stem. ---------------------------------------Bestuur. Samenstelling en benoeming.-----------------------------------------------------Artikel 17.-------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit zes natuurlijke personen die worden benoemd door de algemene vergadering, met inachtneming van de volgende bepalingen:—
a. aan de raad van toezicht van CNV Vakmensen komt het recht toe tot —
het doen van een bindende voordracht voor twee bestuurders;-----------b. aan de raad van toezicht van CNV Connectief komt het recht toe tot het
doen van een bindende voordracht voor twee bestuurders;----------------c. aan de raad van toezicht van CNV Jongeren komt het recht toe tot het doen van een bindende voordracht voor één bestuurder;--------------------d. aan het bestuur komt het recht toe tot het doen van een bindende-------voordracht voor één bestuurder;-----------------------------------------------------e. aan een bindende voordracht kan het bindend karakter worden-----------ontnomen door een met ten minste twee derde van de geldig -------------uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering,indien in de algemene vergadering twee derde van het aantal-------------gezamenlijk uit te brengen stemmen door de gewone leden gezamenlijk
kan worden uitgebracht;------------------------------------------------------------------f.
indien de algemene vergadering besluit aan de opgemaakte bindende voordracht het bindend karakter te ontnemen, wordt de betreffende------raad van toezicht respectievelijk het bestuur opnieuw in de gelegenheid
gesteld een bindende voordracht op te maken;----------------------------------g. alle bestuurders worden buiten de leden benoemd. ---------------------------Het orgaan dat bevoegd is tot het doen van een voordracht, geeft bij die ----voordracht schriftelijk aan of de voorgedragen persoon is benoemd op grond
van een bepaalde hoedanigheid en zo ja welke hoedanigheid dat is.------------
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Wordt door een raad van toezicht als bedoeld onder a., b. of c. van lid 1 van
dit artikel geen bindende voordracht gedaan binnen drie maanden nadat het
verzoek daartoe door het bestuur aan de betreffende raad van toezicht is----uitgebracht, dan is de raad van toezicht van het CNV bevoegd tot het doen van een bindende voordracht voor één bestuurder.----------------------------------3. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, vicevoorzitter en--------------secretaris/penningmeester. De betreffende bestuurders worden als zodanigin functie benoemd door de algemene vergadering.----------------------------------4. Het lidmaatschap van het bestuur is - naast en met in achtneming van het —
bepaalde in lid 1 sub d. van dit artikel - onverenigbaar met de functies zoalsnader omschreven in de statuten en eventueel omschreven in het -------------huishoudelijk reglement.-----------------------------------------------------------------------Duur, herbenoeming en einde lidmaatschap bestuur. Ontslag, schorsing en
aftreden.----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 18.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Iedere bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier----jaar. Een bestuurder is tweemaal aansluitend herbenoembaar voor een------periode van ten hoogste vier jaar.-----------------------------------------------------------2. Een bestuurder defungeert door:-------------------------------------------------------------a. zijn overlijden; ------------------------------------------------------------------------------b. zijn vrijwillig ontslag (bedanken);------------------------------------------------------c. zijn ontslag door de algemene vergadering; --------------------------------------d. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; ------------------e. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; --------------------f.
door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;----g. door het ontstaan van (strijdigheid met) een van de situaties als bedoeld
in artikel 17 lid 4; ---------------------------------------------------------------------------h. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in
artikel 67 lid 1 Wetboek van strafvordering. --------------------------------------3. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met
het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de —
overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd------bestuur. De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijkin de vacature(s) te voorzien. ----------------------------------------------------------------4. Van belet is sprake indien een bestuurder wegens:----------------------------------a. schorsing;-------------------------------------------------------------------------------------b. ziekte langer dan twee maanden; of------------------------------------------------c. onbereikbaarheid, langer dan twee maanden,------------------------------------niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet,------deze statuten of reglementen van het CNV toegekende taken of----------------bevoegdheden uit te oefenen.----------------------------------------------------------------5. Indien alle bestuurders ontbreken, fungeert de voorzitter van de raad van----toezicht voor zo een kort mogelijke termijn als bestuurder. Indien en zodra—
sprake is van een dergelijke situatie, informeert de raad van toezicht---------onmiddellijk de gewone leden en de afgevaardigden. Daarbij geeft de raad van toezicht aan op welke wijze de raad van toezicht voornemens is zo-------
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spoedig mogelijk in de betreffende vacature te voorzien.---------------------------6. In de periode dat de voorzitter van de raad van toezicht fungeert als-----------bestuurder, maakt hij geen deel uit van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 19 lid 1 is ten aanzien van de situatie als omschreven in lid 5 van—
dit artikel niet van toepassing. Indien en zodra de betreffende vacature is----vervuld, maakt de voorzitter van de raad van toezicht - in afwijking van-------hetgeen in de statuten is bepaald rondom de reguliere benoeming en het----defungeren van een lid van de raad van toezicht - weer deel uit van de raad
van toezicht, tenzij diens benoemingstermijn als voorzitter/lid van de raad —
van toezicht inmiddels is verstreken.-------------------------------------------------------7. In het geval dat de benoemingstermijn van de voorzitter van de raad van----toezicht verstrijkt gedurende diens functioneren als bestuurder, vormt dat----geen beletsel. De voorzitter van de raad van toezicht kan alsdan blijven----functioneren als bestuurder tot het moment dat in de betreffende vacature is
voorzien, onverlet het bepaalde in lid 2 van dit artikel.------------------------------8. Indien sprake is van een situatie als omschreven in lid 6 van dit artikel en de
voorzitter van de raad van toezicht heeft als voorzitter/lid van de raad van —
toezicht pas één termijn van vier jaar voltooid, dan kan hij worden--------------herbenoemd als voorzitter/lid van de raad van toezicht. Herbenoeming-------geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 6 met dien verstande
dat het woord "terstond" in deze situatie niet van toepassing is. Ook het------bepaalde in artikel 13 lid 2 sub a. onder iii. is in dit geval niet van toepassing
gezien de tijdelijke duur van het zijn van bestuurder en de bijzondere---------omstandigheden van het geval.--------------------------------------------------------------9. Elke bestuurder kan - al dan niet op voorstel van de raad van toezicht - door
de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die
niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn. Een besluit als bedoeld in dit lid kan---------uitsluitend worden genomen met een meerderheid van ten minste twee------derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een algemene vergadering —
waarin ten minste drie vierde van het aantal afgevaardigden aanwezig of----vertegenwoordigd is.----------------------------------------------------------------------------Besluitvorming bestuur.----------------------------------------------------------------------------Artikel 19.-------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit ingevolge de statuten nodig is of devoorzitter van het bestuur of een andere bestuurder zulks wenst, doch ten —
minste tien keer per jaar.-----------------------------------------------------------------------2. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basisvan consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien—
van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. In de
vergaderingen van het bestuur kunnen slechts besluiten worden genomen—
indien ten minste de helft van de bestuurders in persoon aanwezig is en met
gewone meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem.------3. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle------bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben------uitgesproken.----------------------------------------------------------------------------------------
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Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. —
Naast of in plaats van notulen kan het bestuur bepalen dat er een--------------besluitenlijst en/of actiepuntenlijst wordt opgesteld.----------------------------------5. Bij reglement kan een nadere regeling aangaande onder meer de--------------vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur vastgesteld.--------------Bestuurstaak en bestuursbevoegdheid.-----------------------------------------------------Artikel 20.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van het CNV waaronder begrepen de
algemene beleidsvoering van het CNV op basis van het door het bestuur----vastgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde jaarplan en—
begroting.--------------------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van —
het CNV en de daaraan verbonden organisatie, rekening houdend met het—
maatschappelijk karakter van het CNV.----------------------------------------------------3. Het bestuur is - mits met goedkeuring van de algemene vergadering --------- bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, —
vervreemding en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan —
van overeenkomsten waarbij het CNV zich als borg of hoofdelijk----------------medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-------zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.-----------------------4. Nalatenschappen mogen door het bestuur slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.------------------------------------------------------5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn - naast------besluiten als bedoeld in artikel 21 lid 5 - onderworpen besluiten van het------bestuur met betrekking tot: --------------------------------------------------------------------a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van registergoederen;---------b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan het CNV een krediet----wordt verleend;------------------------------------------------------------------------------c.
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste----van een aan het CNV verleend krediet dat door de algemene -------------vergadering is goedgekeurd;-----------------------------------------------------------d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere—
rechtspersoon en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanigesamenwerking.------------------------------------------------------------------------------6. Daarnaast is het bestuur gehouden om de begroting van het CNV alsmede een voorstel tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van het CNVter goedkeuring voor te leggen aan de raad van toezicht, alvorens deze------documenten ter besluitvorming worden voorgelegd aan de algemene---------vergadering.-----------------------------------------------------------------------------------------7. Indien en voor zover een besluit van het bestuur als bedoeld in lid 5 van dit artikel voortvloeit uit- dan wel samenhangt met de begroting die reeds is----goedgekeurd door de raad van toezicht, is geen afzonderlijk----------------------goedkeuringsbesluit van de raad van toezicht als bedoeld in lid 5 en 6 van—
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dit artikel vereist.---------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is voor zijn handelingen en beslissingen verantwoording----------schuldig aan de algemene vergadering.--------------------------------------------------Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.------------------------------------------------Artikel 21.—-------- -------------------------------------------------------------------------------------1. Het CNV wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan het CNV----worden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. —
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer----bestuurders alsook aan derden - om het CNV binnen de grenzen van die----volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan-------gevolmachtigden een titel te verlenen.---------------------------------------------------3. Het bestuur kan van het toekennen van doorlopende--------------------------------vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.------4. leder bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en het
CNV. -------------------------------------------------------------------------------------------------5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van eenbestuurder, dient de desbetreffende bestuurder dit onverwijld te melden aan
de overige bestuurders alsmede aan de raad van toezicht. De------------------desbetreffende bestuurder dient zich voorts van de beraadslaging en---------besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van de----------------desbetreffende bestuurder telt niet mee ter bepaling van het eventueel-------vereiste quorum voor de besluitvorming.--------------------------------------------------6. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de-----------besluitvorming indien sprake is van een tegenstijdig belang als bedoeld in lid
4 van dit artikel.-----------------------------------------------------------------------------------7. Een besluit als bedoeld in lid 5 van dit artikel behoeft de voorafgaande-------schriftelijke goedkeuring raad van toezicht.----------------------------------------------8. In geval van een tegenstrijdig belang tussen één of meer bestuurders en het
CNV, wordt het CNV vertegenwoordigd door het voltallig bestuur, dan wel —
door de persoon of personen die daartoe door de algemene vergadering----is/zijn aangewezen.------------------------------------------------------------------------------Andere organen en commissies.----------------------------------------------------------------Artikel 22.-------------------------------------------------------------------------------------------------1. De raad van toezicht benoemt een auditcommissie bestaande uit twee leden
van de raad van toezicht.-----------------------------------------------------------------------2. De raad van toezicht benoemt een remuneratiecommissie bestaande uit----twee leden van de raad van toezicht.-----------------------------------------------------3. In het reglement raad van toezicht worden nadere regels gesteld ten---------aanzien van de werkwijze, taken en bevoegdheden van de auditcommissie en de remuneratiecommissie.----------------------------------------------------------------4. Het bestuur kan andere dan in de statuten genoemde organen en -------------commissies instellen alsmede adviesraden.--------------------------------------------5. De taken en bevoegdheden van deze andere organen en commissies-------worden door het bestuur vastgesteld.-----------------------------------------------------Boekjaar. Administratie. Bestuursverslag, jaarplan en jaarlijkse begroting. Artikel 23.-------------------------------------------------------------------------------------------------8.
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Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar.------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het CNV en van------alles betreffende de werkzaamheden van het CNV, naar de eisen die---------voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere-----------gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van het CNV kunnen worden gekend.-----------------------------3. Het bestuur brengt in een algemene vergadering binnen zes maanden na —
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de----algemene vergadering op gronden als bij wet omschreven, zijn------------------bestuursverslag uit over de gang van zaken en over het gevoerde beleid.----Het verslag bevat tevens een paragraaf waarin het jaarverslag van de raad van toezicht is opgenomen. Het bestuur legt de balans en de staat van ------baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders---------alsmede door de leden van de raad van toezicht; ontbreekt de------------------ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.--------------------------------------------------------------4. De algemene vergadering verleent - op voorstel van de raad van toezicht - aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, deopdracht om de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten
en lasten te onderzoeken. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek
weer in een verklaring waarvan het karakter in onderling overleg tussen hetbestuur en de betreffende accountant wordt vastgesteld. Daarbij wordt--------rekening gehouden met eventueel op de vereniging van toepassing zijnde —
wet- en regelgeving. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd------zoals die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
5. Het jaarplan en de jaarlijkse begroting voor het volgend kalenderjaar worden
uiterlijk in de maand december voor de aanvang van dat kalenderjaar-------opgesteld door het bestuur. De stukken worden daarna uiterlijk in diezelfde maand december goedgekeurd door de algemene vergadering.----------------6. Het bestuur is verplicht de in lid 2, lid 3, lid 4 en lid 5 van dit artikel bedoelde
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk----voorgeschreven termijn te bewaren.-------------------------------------------------------Reglementen.---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 24.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. De organisatie en werkwijze van het CNV, onder meer voortvloeiend uit de statuten, worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.----------------2. Naast het huishoudelijk reglement kunnen speciale reglementen worden----vastgesteld, indien en voor zover deze noodzakelijk worden geacht gezien de inhoud of strekking van de desbetreffende regelingen. -------------------------3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of
de statuten. Bepalingen uit de statuten prevaleren dan ook boven eventuele
bepalingen in een eerder vastgesteld - vigerend - huishoudelijk reglement—
die strijdig zijn met de laats vastgestelde statuten.------------------------------------4. Een eventueel bestuursreglement wordt opgesteld en vastgesteld door het -
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bestuur. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene —
vergadering, op voorstel van het bestuur. De raad van toezicht stelt een------reglement raad van toezicht vast, waarbij geldt dat het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement raad van toezicht geschiedt in overleg met —
het bestuur.-----------------------------------------------------------------------------------------5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.---------------Statutenwijziging.-------------------------------------------------------------------------------------Artikel 25.-------------------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van het CNV kan geen verandering worden aangebracht dan
door een besluit van de algemene vergadering - na een daartoe strekkend—
voorstel van het bestuur - waartoe een algemene vergadering is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden-------------voorgesteld. De tekst van het daartoe strekkend voorstel is opgenomen bij—
de oproeping voor de algemene vergadering en wordt ten minste--------------achtentwintig dagen vóór deze algemene vergadering ter kennis gebracht —
van alle gewone leden en de afgevaardigden, een en ander met----------------inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 5.-------------------------------------2. Ten minste achtentwintig dagen voor de algemene vergadering dient een —
afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is ------opgenomen, op een daartoe geschikte plaats (waaronder mede te verstaanten kantore en/of de website van het CNV) voor de leden ter inzage te liggen
tot na afloop van de dag, waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met —
een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte------stemmen, in een algemene vergadering waarin ten minste twee derde van—
het totaal aantal afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is.-------------4. Indien in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot---------------------statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste twee derde van het totaal —
aantal afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een------nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste---------veertien dagen later, doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na de eerste.
In deze algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging-------------rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste drie----vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, mits tenminste de helft van hetaantal afgevaardigden in persoon ter vergadering aanwezig is.------------------5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit
tot juridische fusie of juridische splitsing.--------------------------------------------------6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd die notariële—
akte te doen verlijden.---------------------------------------------------------------------------Ontbinding.----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 26.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het CNV kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemenevergadering. Ontbinding van het CNV kan slechts plaatsvinden als een------daartoe strekkend voorstel is opgenomen bij de oproeping voor de-------------algemene vergadering en ten minste achtentwintig dagen voor deze------------
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algemene vergadering ter kennis is gebracht aan alle [gewone] leden en----afgevaardigden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel
20 lid 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een----------------meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte-------------stemmen, in een algemene vergadering waarin ten minste drie vierde van —
het totaal aantal afgevaardigden aanwezig is.-------------------------------------------3. Indien in die algemene vergadering niet ten minste drie vierde van het totaal
aantal afgevaardigden aanwezig is, dan wordt een nieuwe algemene---------vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later,------doch uiterlijk binnen achtentwintig dagen na de eerste algemene---------------vergadering.-----------------------------------------------------------------------------------------4. Indien in de tweede algemene vergadering, waarin een voorstel tot-------------ontbinding aan de orde is, niet ten minste drie vierde van het totaal aantal —
afgevaardigden aanwezig is, kan een besluit tot ontbinding rechtsgeldig------worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de —
geldig uitgebrachte stemmen, mits tenminste de helft van het aantal-----------afgevaardigden in persoon ter vergadering aanwezig is. ---------------------------5. Het CNV blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan,
moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening-------eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn. ----------------------------------------------------------------------------------------------------6. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van het CNV. Op hen
blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag —
van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven----eveneens voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.---------------7. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene----vergadering - op voorstel van het bestuur - te bepalen zodanige doeleinden
als het meest met het doel van het CNV overeenstemmen.-----------------------8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van het —
CNV gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn onder berusting van----een door de algemene vergadering daartoe aangewezen (rechts)persoon.—
Slotbepaling,---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 27.--------------------------------------------------------------------------------------------------Aan het bestuur komen binnen het CNV alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.----------------------------------Voorzover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit —
statuten en/of reglementen - waaronder begrepen het huishoudelijk reglement —
van het CNV - tracht het bestuur daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of
wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar—
redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de context van de----statuten en reglementen van het CNV aan de betreffende bepaling moet worden
gegeven.----------------------------------------------------------------------------------------------------SLOTVERKLARING------------------------------------------------------------------------------------Tenslotte verklaart de comparante, handelend als vermeld, dat:------------------------
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het bestuur met het van kracht worden van deze statutenwijziging uit de------volgende personen bestaat: ------------------------------------------------------------------i.
de heer Pieter Sikko Fortuin, geboren op negentien december-------------negentienhonderdachtenvijftig, en wel in de functie van voorzitter,-------uiterlijk aftredend op één januari tweeduizend vierentwintig en alsdan —
tweemaal herbenoembaar (en geacht te zijn benoemd op bindende----voordracht van het bondsbestuur van CNV Vakmensen);--------------------ii.
de heer Johannes Theodoor Slok, geboren op twee mei----------------------negentienhonderddrieënzestig, en wel in de functie van algemeen-------secretaris/penningmeester, uiterlijk aftredend op één januari---------------tweeduizend vierentwintig en alsdan tweemaal herbenoembaar (en------geacht te zijn benoemd op bindende voordracht van het bondsbestuur van CNV Vakmensen);-------------------------------------------------------------------iii. de heer Patrick Johannes Henriette Fey, geboren op vier juli---------------negentienhonderdvijfenzestig, uiterlijk aftredend op één januari-----------tweeduizend vierentwintig en alsdan tweemaal herbenoembaar (en------geacht te zijn benoemd op bindende voordracht van het bestuur van----CNV Connectief);--------------------------------------------------------------------------iv. mevrouw Anneke Westerlaken, geboren op zestien januari----------------negentienhonderddrieëntachtig, uiterlijk aftredend op één januari---------tweeduizend vierentwintig en alsdan tweemaal herbenoembaar (en------geacht te zijn benoemd op bindende voordracht van het bestuur van----CNV Connectief);--------------------------------------------------------------------------v. de heer Semih Eski, geboren op veertien oktober------------------------------negentienhonderdnegenentachtig, uiterlijk aftredend op één januari------tweeduizend vierentwintig en alsdan tweemaal herbenoembaar (en------geacht te zijn benoemd op bindende voordracht van het bestuur van----CNV Jongeren);----------------------------------------------------------------------------vi. de heer Johannes Petrus Henrikus Daems, geboren op achttien---------november negentienhonderdeenentachtig, uiterlijk aftredend op één----januari tweeduizend vierentwintig en alsdan tweemaal herbenoembaar(en geacht te zijn benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1 sub d);-----------------------------------------------------------------------------------de raad van toezicht met het van kracht worden van deze statutenwijziging uit de volgende personen bestaat: ---------------------------------------------------------i.
mevrouw Alexandra Maria Monica van Breugel, geboren op----------------eenentwintig mei negentienhonderdtweeënzestig, in de functie van lid—
raad van toezicht, uiterlijk aftredend op één januari tweeduizend---------vierentwintig en alsdan eenmaal herbenoembaar en geacht te zijn ------benoemd op bindende voordracht van de raad van toezicht van CNV —
Vakmensen;----------------------------------------------------------------------------------ii.
mevrouw Marianne Luyer, geboren op negentien juli -------------------------negentienhonderdnegenenvijftig, in de functie van lid raad van toezicht,
uiterlijk aftredend op één januari tweeduizend vierentwintig en alsdan —
eenmaal herbenoembaar en geacht te zijn benoemd op bindende-------voordracht van de raad van toezicht van CNV Connectief.-------------------
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SLOT---------------------------------------------------------------------------------------------------------De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud
van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven,
inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.-----------------------De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomenen daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te —
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. -----------------------------------------Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij,-------notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.--------------------------------------------------------------------------------Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 31 december 2019

www.kaepnotaris.nl

