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Op @ zijn voor mij, mr. Johannes Wilhelmus Mol, notaris te Amsterdam, verschenen:
1. mevrouw Emelie Cecile Schuts, wonende te Amsterdam, Willemsstraat 107E (1015 HZ), geboren te Amsterdam op drieëntwintig december negentienhonderd negenentachtig, ongehuwd, niet gehuwd geweest en geen geregistreerd
partner (geweest) en in bezit van paspoort, kenmerk NMPC8B137;
2. mevrouw Sietske Johanna Bootsma, wonende te Amsterdam, Prinsengracht
171 (1015 DR), geboren te Almere op tweeëntwintig oktober negentienhonderd
tweeënnegentig, ongehuwd, niet gehuwd geweest en geen geregistreerd partner (geweest) en in bezit van paspoort, kenmerk NS98CPDP7;
te dezen volgens hun verklaringen handelende als voorzitter, respectievelijk secretaris van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten, statutair gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende aan de Meibergdreef 15 (1105 AZ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder
dossiernummer 40530459, hierna ook te noemen: “de vereniging” en als zodanig
deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.
INLEIDING.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:
volgens opgave van het handelsregister van de Kamer van Koophandel is de
vereniging opgericht op één november negentienhonderd zesendertig;
de statuten van de vereniging werden laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op tien juli tweeduizend twee verleden voor mr. L.J.W.M.
Schroeder, notaris te Amsterdam;
in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato zesentwintig juni
tweeduizend twaalf is besloten tot algehele wijziging van de statuten, waarvan
blijkt uit het aan de minuut van deze akte gehecht kopie exemplaar van de notulen van die vergadering;
terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping,
quorum en besluitvorming;
blijkens gemelde notulen zijn zij, de comparanten, aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.
Uitvoering gevende aan het vorenstaande, verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, de statuten van de vereniging integraal gewijzigd vast te stellen
zodat deze met ingang van heden luiden als volgt:
Naam en Zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten, hierna ook te noemen: “de vereniging”.
2. Zij kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de afkorting:
“MFAS”.
3. De vereniging is statutair gevestigd te Amsterdam.
Doel.
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Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de studiebelangen van haar
leden in de ruimst mogelijke zin.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs;
dienstverlening aan de leden;
het bieden van gezelligheid en ontspanning.
De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Geldmiddelen.
Artikel 3.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
de contributies der leden;
sponsorinkomsten;
bijdragen van leden aan activiteiten;
subsidies;
schenkingen;
(erfrechtelijke) makingen, en
alle overige wettelijke baten.
Leden.
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
kandidaat-leden;
leden;
ereleden;
leden van verdienste, en
buitengewone leden.
2. Kandidaat-lid is die persoon, die zich als lid heeft opgegeven bij het bestuur,
maar nog niet als zodanig door het bestuur is toegelaten.
3. Lid is degene, die als zodanig is toegelaten door het bestuur.
4. Als lid kunnen worden toegelaten, zij die staan ingeschreven als student aan
de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Het bestuur kan bepalen dat ook anderen lid kunnen worden van de vereniging. Het
bestuur stelt bij reglement vast de voorwaarden waaraan deze categorie van
kandidaat-leden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap.
5. Erelid is degene, die door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op voordracht van het bestuur, op grond van
omstandigheid dat hij/zij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging en/of
haar leden heeft gemaakt.
6. Lid van verdienste is diegene, die door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen als zodanig is benoemd, op voordracht van het bestuur, op
grond van omstandigheid dat hij/zij zich verdienstelijk voor de vereniging
en/of haar leden heeft gemaakt.
7. Een erelid en/of een lid van verdienste behoeft geen contributie te betalen.
8. Buitengewoon lid is degene, die zijn studie aan de Faculteit der Geneeskunde
van de Universiteit van Amsterdam heeft afgerond of beëindigd, en aan het be-
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stuur de wens kenbaar heeft gemaakt buitengewoon lid te willen worden en
als zodanig wordt toegelaten.
9. Het bestuur kan bij reglement de criteria voor de categorieën erelid, lid van
verdienste en buitengewoon lid nader vaststellen.
10. Waar in deze statuten wordt gesproken over lid danwel leden, wordt, tenzij
anders aangegeven, daaronder elk van de voormelde categorieën begrepen met
uitzondering van de kandidaat-leden.
Toelating.
Artikel 5.
1. Degene die lid wil worden (het kandidaat-lid) geeft zich daartoe op bij de secretaris.
2. De opgave bevat tenminste de personalia van het kandidaat-lid. Het bestuur
stelt bij reglement vast welke personalia essentieel zijn voor toelating tot het
lidmaatschap.
3. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat-lid al of niet als lid
wordt toegelaten. Toelating kan ook stilzwijgend geschieden.
4. In geval een kandidaat-lid door het bestuur niet wordt toegelaten tot de vereniging, stelt de secretaris het betreffende kandidaat-lid hiervan zo snel mogelijk schriftelijk in kennis. Het betreffende bestuursbesluit is met redenen omkleed.
5. Bij afwijzing van de kandidaat als lid van de vereniging staat voor hem beroep
open tegen deze beslissing bij de algemene ledenvergadering. Het kandidaatlid moet het beroep schriftelijk indienen bij de secretaris, binnen twee (2) weken na dagtekening van het besluit zoals genoemd in lid 4 van dit artikel. De
algemene ledenvergadering zal op de eerst volgende algemene ledenvergadering besluiten tot wel of niet toelaten tot lid van de kandidaat. Gedurende de
tijd van niet-toelating is het betreffende (kandidaat-)lid geschorst.
Aansprakelijkheid.
Artikel 6.
De leden (onafhankelijk van de categorie) zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.
Boekjaar/Verenigingsjaar.
Artikel 7.
1. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september van elk
kalenderjaar.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 8.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. overlijden;
2. (schriftelijke) opzegging door het lid;
3. schriftelijke opzegging door het bestuur. Opzegging door het bestuur kan
plaatsvinden in de volgende gevallen:
a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
te voldoen;
b. indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid-
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maatschap te laten voortduren; en/of
c. indien het lid zijn contributie niet (meer) voldoet.
4. ontzetting door de algemene ledenvergadering. Ontzetting door de algemene
ledenvergadering kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt
met:
de statuten;
reglementen;
besluiten van het bestuur, danwel
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Rechten en verplichtingen.
Artikel 9.
Leden hebben in beginsel het recht:
de algemene ledenvergaderingen bij te wonen;
deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging;
gebruik te maken van de diensten van de vereniging, en
te solliciteren voor functies in het bestuur en/of de commissies van de vereniging.
Contributie.
Artikel 10.
1. De door de leden verschuldigde contributie en de overige bijdragen worden
vastgelegd door de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of (voortijdig)
is geëindigd, zijn over de gehele periode waarvoor de contributie is vastgesteld
deze contributie verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
Bestuur.
Artikel 11.
1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste vier (4) leden.
2. Slechts zij, die lid zijn van de vereniging kunnen een bestuursfunctie vervullen.
3. Bestuursleden worden benoemd, gedechargeerd, geschorst en/of ontslagen bij
besluit van de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en penningmeester. De functie van de vicevoorzitter kan met een andere
functie worden gecombineerd. Indien het aantal bestuursleden beneden vier
(4) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd tot handelen. Het is evenwel verplicht
onverwijld een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin in de vacature(s) wordt voorzien.
5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door;
a. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
b. overlijden van een bestuurlid;
c. door verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;
d. verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
e. ontslag.
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Ontslag kan aan een bestuurslid worden verleend bij besluit genomen door de
algemene ledenvergadering, bij tenminste tweederde (2/3de) meerderheid van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen, mits dit aantal stemmen tevens de
volstrekte meerderheid van het aantal stemmen van alle leden uitmaakt. Indien in een vergadering, waarin het voorstel tot ontslag van een bestuurslid
aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, zal het voorstel tot ontslag worden behandeld op de eerstkomende algemene ledenvergadering. In deze vergadering kan het besluit tot ontslag van een bestuurslid worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3de) meerderheid van
de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.
6. De leden van het bestuur hebben daarin zitting voor ten hoogste één (1) jaar
7. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Bestuursvergaderingen.
Artikel 12.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee (2) andere bestuursleden dit nodig acht(en).
2. Van het verhandelde op een bestuursvergadering worden door de secretaris
notulen gehouden, welke na goedkeuring door de bestuursvergadering, door
de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
3. De vergaderingen van het bestuur worden tenminste vier (4) dagen tevoren
aangekondigd door de voorzitter of de secretaris.
4. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid of door
een lid der vereniging doen vertegenwoordigen.
5. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Bij het staken der stemmen
is het voorstel verworpen.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Vertegenwoordiging.
Artikel 13.
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het (voltallige) bestuur.
2. De vereniging wordt tevens vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders tezamen handelend.
3. Het bestuur kan aan één of meer van haar bestuursleden doch niet aan derden volmacht verlenen om de vereniging binnen de voorwaarden van de volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur draagt zo nodig zorg voor de correcte
en accurate registratie van deze volmacht bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel alsmede van de (latere) intrekking daarvan.
Goedkeuring Algemene Ledenvergadering.
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Artikel 14.
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor
het verrichten van (rechts)handelingen welke een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaat.
Overtreding van de regeling heeft, conform het Nederlandse recht, geen externe
werking naar derden doch wel interne werking binnen de vereniging.
De kascontrolecommissie.
Artikel 15.
1. Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden een kascontrolecommissie benoemd, die bestaat uit tenminste twee (2) personen, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur.
2. De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten zoals door het bestuur aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering ter
goedkeuring wordt overlegd en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit.
Algemene ledenvergadering.
Artikel 16.
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden,
die tevens de algemene jaarvergadering is.
2. De algemene jaarvergadering moet worden gehouden binnen zes (6) maanden
na afloop van ieder boekjaar, doch bij voorkeur reeds in de maand oktober. De
bijeenroeping tot deze jaarvergadering wordt nader geregeld bij reglement. Op
deze vergadering moeten in ieder geval de navolgende punten worden afgehandeld:
het jaarverslag;
de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar;
verslag van de kascontrolecommissie;
decharge van de kascontrolecommissie;
decharge van bestuursleden;
vaststelling van een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het volgende verenigingsjaar;
vaststelling van het bedrag als benoemd in artikel 14;
vaststelling van de contributie;
3. Overige algemene ledenvergaderingen kunnen worden belegd door het bestuur
of wanneer dit verlangd wordt door tenminste tien (10) leden in een daartoe
met redenen omkleed schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur.
4. Leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
5. Ieder lid, erelid, lid van verdienste en buitengewoon lid, heeft één (1) stem.
Een lid kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gevolmachtigde medelid
laten uitbrengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gevolmachtigd.
6. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, treedt tijdens de vergadering de
voorzitter en de secretaris van het bestuur ook op als voorzitter en secretaris
van de algemene ledenvergadering.
Besluitvorming in de algemene ledenvergadering.
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Artikel 17.
1. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
2. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Stemming omtrent besluiten over personen geschiedt anoniem.
4. De voorzitter der vergadering stelt vast hoeveel stemmen vóór en tegen een
voorstel zijn uitgebracht. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te
zijn uitgebracht. Blanco stemmen tellen mee voor het vaststellen van het quorum.
Stokvisfonds.
Artikel 18.
Het bestuur van de vereniging beheert het Stokvisfonds.
Statutenwijziging en Ontbinding.
Artikel 19.
1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3de) van de
stemmen. In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig
zijn. De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging
aan de orde is, geschiedt ten minste vier (4) weken te voren. Het bestuur
draagt er zorg voor dat ieder lid direct na de aankondiging kennis kan nemen
van de voorgestelde wijzigingen. Het bestuur publiceert het voorstel zonodig op
haar website.
2. Indien in een vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, zal de statutenwijziging worden
behandeld op de eerstkomende algemene vergadering. De oproeping van deze
algemene vergadering waar de statutenwijziging andermaal aan de orde is, geschiedt ten minste vier (4) weken te voren en vermeldt uitdrukkelijk dat het
besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. In deze
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een
meerderheid van tenminste tweederde (2/3de) van de stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige leden.
3. Een wijziging der statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van bedoelde akte zijn bevoegd
alle bestuursleden, zo tezamen als ieder van hen afzonderlijk.
4. Hetgeen hiervoor is bepaald aangaande een statutenwijziging is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
5. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het overschot vastgesteld
door de algemene vergadering.
6. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij deze door het bestuur aan
een of meer derden is opgedragen.
Reglement.
Artikel 20.
1. Bij reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of
deze statuten, kunnen de door de algemene ledenvergadering nuttig, nodig of
wenselijk geachte regelingen en bepalingen van huishoudelijke aard, de vere-
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niging betreffende, worden vastgesteld.
Indien het reglement een specifiek onderdeel regelt, wordt het een protocol
genoemd.
2. Het reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en kan te
allen tijde door haar worden gewijzigd of ingetrokken.
3. Het reglement is bindend voor alle leden, onafhankelijk van de categorie.
Slot.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam op de datum als in
het hoofd van deze akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen personen is opgegeven
en toegelicht, hebben dezen eenparig verklaard tijdig van de inhoud van deze akte
te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

