
Heden de veertiende november __ _ 

negentienhonderd tachtig verschenen voor mij, Mr Jan 

Pollcert Nietard Kla?.:i.nga, notaris te Drach Len: 
1 • de he e r Marin us Corne l i :.::> K u r vi n k , h o o f cl k vJ a l .i t e :i t :..; -

dienst, wonende te Wildervank, Torenstraat 55, ge

boren te 's-Gravenhage op veertien april negenti0n-

honderd vier en derti~; 

2. de heer Willem Hans Bouma, k\va1iteitszorg-adviseur, 

wonende te Buitenpost, Dr Postmastraat-51, geboren te 

Leeuwarden op vijf'tien maart necentienhonderd zeven 

en veertig; 

3. de heer Egbert Ockels, kwaliteitstechnicus, wonende 

te Veendam, Prins Bernhardlaan 21, geboren te Wilder

vank op vijf september negentienhonderd twee en twin-

t ig' -------·----·-
handel end in hun hoedanigheid van respektievelijk voorzit-

ter, sekretaris en penninr;meester van de vereniging "Kwali

teitskring Noord Nederland'', gevestigd te Groningen en als 

zodanig de vereniging vertegenwoordigende. . --------

De komparanten verklaarden: 

In de al~emene ledenvergadering gehouden te Ter Apelkanaal 

op zestien september negentienhon~erd tachtig 

werden de statuten van de vereniging vastgesteld en beslo

ten deze te doen opnemen in een notari§le akte. In die ver

gadering werden zij gernachtigd die besluiten te effectuert:·r1. 

Ter uitvoering van het vorenstaande stellen zij de statuten 

als volgt vast: 

NAAM EN ZETEL. 

Artikel 1. -------------------------------·· 
De vereniging draagt de naam: Kwaliteitskring Noord Neder

land en is gevestigd in Groningen. 

DOEL. 

Ar-tikel 2. 

1.De vereniging heeft ten doel de kennis van kwaliteitszorg 



te vermeerderen en toepassing daarvan in de industrie en 

de dienstverlenende sektoren te bevorderen. .. __ . .. 

2.Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

a.het organiseren van kringbijeenkomsten voor haar leden; 

b.het organiseren van bijeenkomsten van personen welke 

direkt of indirekt betrokken zijn bij de kwaliteitszorg; 

c.het vormen van een band tussen haar leden; 

d.het maken van propaganda voor de kwaliteitszorg; 

e.het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de over

heid of andere bij de kwaliteitszorg betrokken organi-

saties; - -- ---- -- -- -----·---·----------·-

f.het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot verbete-

ring van de kennis van de kwaliteitszorg; 

g.alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging ver

der ten dienste staan. 

LEDEN EN BEGUNSTIGERS. 

Artikel 3. ._ ____________________________________ ___ 
1.De vereniging kent: 

a.leden te splitsen in: 

1.leden, natuurlijke personen; 

2.leden, rechtspersonen en niet rechtspersoonlijkheid 

bezittende organisaties, instellingen en bedrijven; 

b. begunstigers. - --- - ·-- ---··-----· ------·--- --- -··-- ____________ _ 

2.a.Personen, organisaties, instellingen en bedrijven die 

werkzaam zijn op het gebied van kwaliteitszorg of daar

bij rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn, kunnen 

zich bij het bestuur aanmelden als lid. Het bestuur be

slist omtrent hun toelating; 

b.bij afwijzing door het bestuur, is beroep op de algemene 

vergadering mogelijk. Deze kan alsnog tot toelating be

sluiten. In geval van afwijzing door het bestuur zal de , 
reden van afwijzing schriftelijk aan de betrokkene wor-

den medegedeeld. Tevens zal hem worden gewezen op de mo

gelijkheid tot beroep op de algemene vergadering. 

3.Een lid als bedoeld in lid 1 letter a punt 2 van dit arti

kel verplicht zich in algemene vergaderingen en kringbij

eenkomsten van de vereniging te doen vertegenwoordigen door 



een of meer door haar aan te WlJZen natuurlijke personen, 

die de hoedanigheid dienen te bezitten om zelf als lid van 

de vereniging te worden toegelaten. Het bepaalde in lid 2 

letter b van dit artikel lS op hem zoveel mogelijk van over-

eenkomstige toepassing. 

De aanwijzing kan te allen tijde worden ingetrokken mits 

gelijktijdig een ander wordt aangewezen. Alle mededelingen 

moeten schriftelijk aan het bestuur ter kennis worden ge-

bracht. ~------------------------ ____ _ 

4.Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen 

met een jaarlijkse minimum bijdrage. 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN. 

Artikel 4. 

1.De leden en de begunstigers zijn verplicht een jaarlijkse 

bijdrage te betalen, waarvan de hoogte jaarlijks door de 

algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen 

daartoe in categorien worden ingedeeld die een verschilJen-

de bij drage betalen. . __ _____ _ ______ _______ ______ .. _______ ___ _ 

2.In bijzondere gevallen kan het bestuur geheel of gedeel

telijk ontheffing verlenen tot het betalen van een bijdrage. 

BEEINDIGING T.IDMAA'rSr.HAP. 
·~ --- -- - · · ----- - - - -~ ---- -~ ------------ .---- - --~ -·- - - - ~--- ····--··· --------

Artikel 5. 
1.Het lidmaatschap eindigt door: ___ 

a.overlijden; 

b.ontbinding van een lid bedoeld in artikel 3 lid 1 letter 

a punt 2; 

c.opzegging; 

d.ontzetting. 

-------- ----- ---.... .• - ------------ -·---
- --- --- -~- --- ·--- -- --···--- --··· ---· ·------ ·--·- ------------- --

2.0pzegging namens de vereniging is slechts ntogelijk indien 

een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vere~iging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort-

duren. 

3.0pzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van 

redenen. ---- . . " .. .. . ---- .... .. -- - --------------- -

4.0pzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk 

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, waarbij 



een opzegtermijn van tenminste vier weken in acht moet 

worden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan het 

lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van het 

lid of van de vereniging redelijkerwijs niet verlangd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

s.ontzetting geschiedt door het bestuur en kan slechts 

plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, re 

glementen of besluiten van de vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

6.Het bestuur brengt een besluit tot ontzetting of een 

besluit tot het opzeggen van het lidmaatschap door de 

vereniging onder opgave van de redenen ten spoedigste ter 

kennis van het betrokken lid. Hem staat binnen een maand 

na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de 

algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en han-

gende het beroep is het lid geschorst. .. ·----·-· ... .. . _________ _ 

7.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings

jaar wordt beeindigd, blijft echter de jaarlijkse bij

drage over het lopende jaar voor het geheel verschuldigd. 

OPZEGGING VAN BEGUNSTIGERS. 

Artikel 6. --------
l.De rechten en plichten van begunstigers kunnen te allen 

tijde door wederzijdse opzegging worden beeindigd. 

2.De opzegging namens de vereniging geschiedt door het be-

stuur. _ 

BESTUUR. 

Artikel 7. 

--------------------- --- ------ -·· ·-- ~- · 

l.Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en wordt 

door de algemene vergadering uit de leden bedoeld in arti

kel 3 lid 1 letter a punt 1, alsmede uit de personen be-

doeld in artikel 3 lid 3 benoemd. 

2.De voorzitter wordt door de algemene vergadering in funk

tie gekozen. De overige bestuursfunkties worden door de 

bestuursleden in onderling overleg verdeeld. 

De voorzitter, de sekretaris en de penningmeester vormen 

tezamen het dagelijks bestuur. ~ 



De funkties van sekretaris en penningmeest e r kunnen worden 

gee ombineerd. - - --------- __ ··· ·-- --·· ·· ·- ---------- __ --- -·----· - __ _____ _ _ 

3.Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarbij, 

zo mogelijk, jaarlijks een derde gedeelte van het aantal 

bestuursleden aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn een 

keer herbenoembaar. __ ______ _ 

4.Een bestuurslid kan door de algemene vergadering worden 

on t s lagen. .----------------

5.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: 

a.het eindigen van het lidmaatschap; 

b.bedanken; 

c.intrekking 

lid 3. 

van de aanwijzing als bedoeld in artikel 3 

6. Het bestuur is, mi ts met goedkeur·ing van de algemene ver

gadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot 

het kopen, verkopen en bezwaren van registergoederen. 

7.De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 

door twee leden van het dagelijks bestuur. 

B.Aan de leden van het bestuur kan door de algemene vergade

ring een vergoeding van reis- en verblijfkosten worden 

toegekend. _____ _ ___ _ _ 

9.Diensten ten behoeve van de kwaliteitskring verricht, 

kunnen binnen het ra~m van een goedgekeurde begroting do0r 

het bestuur worden gehonoreerd. 

COMMISSIES. A------ ----------------
Artikel 8. 
1.Het bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid een of 

meer cornmissies instellen om haar in de uitoefening van 

haar taak bij te staan. Commissieleden worden door de 

algemene vergadering voor een periode van maximaal een 

jaar uit de leden benoemd. Cornmissieleden zijn herbenoem-
( 

baar. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een commissie-

lid als zodanig tot aan de eerstvolgende algemene vergade

ring te schorsen, indien het commissielid handelt in strijd 

met de statuten, reglementen en/of besluiten van de ver

eniging, danwel de vereniging op onredelijke WlJZe bena

deelt. 



Het dagelijks bestuur kan indien zij zulks nodig oordeelt 

een commissie verzoeken e e n uit haar midden aangewezen 

vergenwoordiger in de eerstvolgende algemene vergadering 

voor te dragen voor benoeming in het bestuur. 

2.De overige rechten en plichten van een commissie, alsmede 

van haar leden afzonderlijk, kunnen nader bij huishoudelij~ 

reglement worden geregeld. __ .. _____________ __ _ 

3.Wanneer naar het oordeel van het bestuur de doelstellingen 

van een commissie zijn gerealiseerd, kan die commissie 

door de eerstvolgende algemene vergadering worden ontbon

den. 

NOTULEN. 

Artikel 9. 
1.Van het verhandelde 1n alle vergaderingen van de ver

eniging, het bestuur, het dagelijks bestuur en de commls

sies worden notulen gehouden. Deze notulen worden in de 

volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. De ver

gadering kan echter de voorzitter en de sekretaris mach

tigen de notulen geheel of gedeeltelijk staande de verga

dering goed te keuren. 

2.De conslusies van de vergaderingen van het dagelijks be

stuur en van de commissies worden ter kennis gebracht aan 

de leden van het bestuur. __ ---------- ·- -----

VERENIGINGSJAAR. 

Artikel 10. 
.. ·----------- -- ··· ··· ---- .. .. --------- __ .. __ _ _ ___ .. __ ___ _ .. . . 

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en 

dertig december. 

ALGEMENE VERGADERINGEN. 

Artikel 11. 

1.Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na het einde van het 

verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering ~de jaar-

vergadering - gehouden. -------

2.In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarver

slag uit en doet, onder overlegging van de nodige beschei

den, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 

verenigingsjaar gevoerd bestuur. Goedkeuring van de reke-



ning en verantwoording door de jaarvergadering strekt het 

bestuur tot decharge. - - ----------------

3.In elke jaarvergadering wordt uit de leden een commissi e 

benoemd, bestaande uit tenminste twee personen, die geen 

deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie zal 

ln de volgende jaarvergadering verslag uitbrengen van haar 

bevindingen omtrent haar onderzoek van de rekening en ver·-

antwoording van het bestuur, welke ln die vergadering zal 

worden gedaan. - - - ·-- __ _____ _ 

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 

kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en be

scheiden van de vereniging te geven. De last van de com

missie kan te allen tijde door de algemene vergadering wor

den ingetrokken door de benoeming van een andere corrunissie. 

4.Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls 

het bestuur dit wenselijk oordeelt. Het bestuur kan be

sluiten een algemene vergadering te houden. tijdens of ce

combineerd met een kringbijeenkomst, mits de oproeping 

daartoe is geschied overeenkomstig het in lid 6 bepaalde. 

5.Voorts lS het bestuur verplicht een algemene vergadering 

bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier 

weken, indien tenminste een/tiende gedeelte van de stem

gerechtigde leden dit verzoekt. Indien het bestuur binnen 

veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. 

6.Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het be-

stuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de laatst 

bekende adressen van de leden, onder vermelding van de te 

behandelen onderwerpen op een termijn van tenminste zeven 

dagen. 

7.Ieder lid van de vereniging heeft een stem. Een lid kan 

zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 

lid uitbrengen. 

8.Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten 

met meerderheid van stemmen genomen. --------···-··----· . .. . ·- - -



9.Begunstigers hebben toegang tot algernene vergaderingen, 

doch zij hebben geen stemrecht. 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 12. 
----------·- ---·-

1.Een besluit tot statutenwijziging kan slechts door een 

algemene vergadering, waarin tenrninste een/derde gedeelte 

van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd 

lS, worden genomen, welke daartoe speciaal is opgeroepen 

onder mededeling dat een statutenwijziging zal worden voor

gesteld, met een meerderheid van tenminste twee/derde ge

deelte van de uitgebrachte stemmen. Zijn in deze vergade

ring niet tenminste een/derde gedeelte van het totale 

aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt bin

nen twee maanden een tweede algemene vergadering gehouden 

waarin, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordig

de leden, tot statutenwijzigingkan worden besloten mits 

met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uit

gebrachte stemmen. 

2.Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, 

moeten tenminste acht dagen voor de vergadering een af

schrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 

woordelijk is opgenomen, aan alle leden doen toekomen. 

3.Een statutenwijziging treedt eerst in werking, nadat hier

van een notariele akte is opgemaakt. 

ONTBINDING. 

Artikel 13. -------- ·------------------------
1.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van 

de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 12 is 

van overeenkomstige toepassing. 

2.Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die 

ten tijde van het besluit tot ontbinding lid ware«1. Bij 

het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere be-

stemming aan het batig saldo worden gegeven. 

HUISHOTTDELIJK REGLEMENT. - ---------------------------------
Artikel 14. ------------------------------
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement 
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vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd 

zijn met de wet noch de statuten. 

De komparanten zijn mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte, 

in minuut is verleden te Drachten op de datum als in het 

hoofd dezer akte is vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 

verschenen personen en volledige voorlezing van deze akte, 

is zij door de komparanten en mij, notaris, ondertekend. 
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