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STATUTENWIJZIGING 
JONAG Vereniging voor de Joodse Na-Oorlogse Generatie 

Heden, twaalf mei tweeduizend vijftien, ------------------------------------------

verscheen voor mij, mr. Eduard Olivier Spier, notaris te Amsterdam: ---------
mevrouw mr. Eleonore  Aline  Venker, geboren te Rotterdam op zestien 
november negentienhonderdtweeënzeventig, werkzaam ten kantore van -----

mij, notaris, aan het Westeinde 24 te 1017 ZP Amsterdam, --------------------

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ---------------------------------- 
1. de heer drs. Eucjène  Theodore  van Praag, houder van een paspoort 

met nummer NR8R1C224, geboren te Amsterdam op zestien oktober----

negentienhonderdvijfenveertig, wonende te 2111 BE Aerdenhout, 

gemeente Bloemendaal, Clematislaan 10, gehuwd, handelende als-------

voorzitter van na te melden vereniging; ------------------------------------ 
2. mevrouw Mieke Marciaretha Kervers, houder van een paspoort met----- 

nummer NS1H4FC35, geboren te Vlaardingen op veertien december----- 

negentienhonderdzesenveertig, wonende te 2312 BR Leiden, Kort ------- 

Galgewater 35, ongehuwd, geen geregistreerd partner, handelende als-- 

secretaris van na te melden vereniging, tezamen bevoegd na te melden 

vereniging te vertegenwoordigen. -------------------------------------------

De comparant verklaarde, namens het bestuur het volgende: -----------------
Algemene ledenvergadering---------------------------------------------------

In de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige ------------

rechtsbevoegdheid: ----------------------------------------------------------------
JONAG Vereniging voor de Joodse Na-Oorlogse Generatie, gevestigd --
te Amsterdam, kantoorhoudende te 2312 BR Leiden, Kort Galgewater 35,----

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 40538953, hierna te noemen: "de vereniging',--------------
gehouden te Amsterdam achtereenvolgens op negentien april tweeduizend 

vijftien en -wegens het niet behalen van het statutair vereiste quorum,-------

voorts met gebruikmaking van artikel 30 van de statuten- op tien mei-------
tweeduizend vijftien, waarvan exemplaren van de notulen aan deze akte zijn 

gehecht, werd besloten de statuten van de vereniging te wijzigen; ------------ 
Statuten--------------------------------------------------------------------------- 

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee juni - 
negentienhonderdvijfennegentig voor mr J.J.A. de Groot, notaris te -----------
Haarlemmermeer, verleden. ------------------------------------------------------

Statutenwijziging----------------------------------------------------------------
In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant artikel 32 van----

de statuten van de vereniging te wijzigen en voornoemd artikel geheel ------- 
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opnieuw vast te stellen als volgt: 	 - 

Artikel32---------------------------------------------------------------------------
Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut--

beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling --------------------------

Voor het overige blijft hetgeen in de statuten van de vereniging is vermeld---
van volle kracht en waarde.—~ --------------------------------------------------- 
Slot. -------------------------------------------------------------------------------- 

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte----
betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe 
bestemde document vastgesteld. -------------------------------------------------
Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum, in --
het hoofd van deze akte vermeld. ------------------------------------------------
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de-------
comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig tevoren - 
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 
stellen. -----------------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij,---
notaris, ondertekend .--------------------------------------------------------------
(Waarna ondertekening volgt) 
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De ondergetekende, mr. Eduard Olivier Spier, notaris te 

Amsterdam, verklaart dat aangehecht document de 

doorlopende tekst van de statuten bevat van de 

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: JONAG 

Vereniging voor de joodse na-oorlogse generatie, 

gevestigd te Amsterdam, 

laatstelijk gewijzigd bij akte op heden voor mij, notaris, 

verleden. 

Amsterdam, 12 mei 2015 



NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam JONAG, Vereniging voor de joodse 

na-oorlogse generatie en is gevestigd te Amsterdam. 

DOEL 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de 

joodse na-oorlogse generatie; 

b. het zijn van spreekbuis door diegenen die behoren tot 

die joodse na-oorlogse generatie; 

C. 	het zijn van aanspreekpunt voor organisaties en 

personen die zich bezig houden met de problematiek 

van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de 

na die oorlog geboren personen; 

d. 	het zijn van een platvorm voor activiteiten op joods 

cultureel gebied. 

2. 	De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- 	 het organiseren van bijeenkomsten voor leden; 

- 	 het onderhouden van contacten met organisaties en 

personen die zich bezig houden met de onder Ic 

genoemde problematiek; 

- 	 het stimuleren en coördineren van culturele 

activiteiten; 

- 	 het uitgeven van een orgaan; 

- 	 het verstrekken van gerichte informatie; 

- 	 het optreden naar buiten ten behoeve van het beoogde 

doel. 

LEDEN 

Artikel 3 

De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en 

donateurs. 

Artikel 4 

Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen, die behoren tot 

de joodse na-oorlogse generatie. Zij dienen de doelstelling van 

de vereniging te onderschrijven. Het lidmaatschap van de 
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vereniging is persoonlijk. 

Artikel 5 

Buitengewone leden kunnen zijn (niet-)joodse partners van 

gewone leden en personen die worden uitgenodigd voor het 

lidmaatschap. 

Artikel 6 

Donateurs kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die, geen 

lid zijnde, de doelstelling van de vereniging onderschrijven en 

die de vereniging financieel steunen. 

Artikel 7 

De gewone leden hebben stemrecht. De buitengewone leden 

hebben een adviseren stem. 

Artikel 8 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, 

buitengewone leden en donateurs. Aanmelding dient te 

geschieden door middel van schriftelijke opgave bij de 

secretaris van het bestuur. Van de beslissing van het bestuur 

omtrent de toelating (respectievelijk de weigering om toe te 

laten) ontvangt de betrokken schriftelijk bericht. 

2. Bij niet-toelating tot lid, buitengewoon lid of donateur door 

het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot 

toelating besluiten. 

Artikel 9 

Het lidmaatschap eindigt: 

1. door overlijden van het lid; 

2. door opzegging door het lid; 

3. door opzegging namens de vereniging; opzegging kan 

geschieden: 

- 	 wanneer blijkt dat niet is voldaan, respectievelijk niet 

meer wordt voldaan aan de vereisten voor het 

lidmaatschap, gesteld bij deze statuten; 

- 	 wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de 

vereniging niet nakomt; 

- 	 wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan 

worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

4. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken 

wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt; 

5. opzegging en ontzetting namens de vereniging geschiedt op 

voorstel van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering. 

6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de 

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een 
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verenigingsjaar en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het 

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de 

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

7. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de eerste zin 

van het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het 

vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 

waartegen was opgezegd. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 10 

De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de 

vereniging. 

VERPLICHTINGEN 

Artikel 11 

De leden zijn verplicht tot de voldoening van een jaarlijkse door 

de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie; indien 

het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 

blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd. 

BESTUUR 

Artikel 12 

Het bestuur bestaat uit een door en uit de algemene 

ledenvergadering te benoemen aantal van tenminste drie en ten 

hoogste negen meerderjarige personen. De leden van het 

bestuur dienen gewoon lid van de vereniging te zijn. 

Artikel 13 

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de 

algemene ledenvergadering als zodanig gekozen. 

Artikel 14 

De bestuursleden hebben zitting voor een periode van twee jaar. 

Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande 

dat zij ten hoogste gedurende drie achtereenvolgende perioden 

zitting mogen hebben. Bestuursleden kunnen na zes jaar wel 

herkozen worden, mits hiertoe een besluit genomen wordt in 

een algemene ledenvergadering met een meerheid van 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Elk bestuurslid kan te allen tijde door de benoemende instantie 

worden ontslagen of geschorst - ook wanneer hij voor een 

bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie 

maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 

door het verloop van die termijn. Het bestuurslidmaatschap 

eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

b. door het bedanken als bestuurslid. 
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Artikel 15 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Zijn hebben binnen de door de algemene 

ledenvergadering vastgestelde begroting recht op vergoeding 

van de door hen in de uitoefening van hun bestuursfunctie 

gemaakte onkosten. 

BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 16 

Het bestuur maakt een enkelvoudige voordracht op voor elke te 

vervullen vacature in het bestuur. Van deze voordracht wordt 

melding gemaakt in de in convocatie voor de algemene 

vergadering. 

Artiekl 17 

Door tenminste vijf gewone leden kunnen uiterlijk tot zes dagen 

voor de aanvang van de ledenvergadering tegenkandidaten voor 

de vervulling van bestuursvacatures worden ingediend. 

Artikel 18 

1. Het bestuur besluit over alle onderwerpen met een 

volstrekte meerderheid van stemmen; staken in een 

voltallige vergadering van het bestuur de stemmen, dan 

geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

2. Van hetgeen in de bestuursvergaderingen wordt besloten, 

wordt een besluitenlijst opgemaakt. 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 19 

1. Het bestuur bestuurt de vereniging, behoudens de 

beperkingen in de statuten. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, 

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo 

spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 

waarin de voorziening en de open plaats(en) aan de orde 

komt. 

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 

a. hetzij door het bestuur; 

b. hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. 

Ingeval van ontstentenis van een hunner wordt diens 

plaats ingenomen door een ander bestuurslid. 

Artikel 20 

Het bestuur is bevoegd tot het instellen van werkgroepen of 

commissies. Zij zijn over het door hen gevoerde beleid 

verantwoording verschuldigd aan het bestuur, dat daarover 

verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering. 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 20a 
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1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en 

dertig december. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit 

te  alien  tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 

gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering 

binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 

ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder 

overlegging van een balans en een staat van baten en 

lasten, rekening en verantwoording over zijn in het 

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 

2 en 3, tien jaren lang te bewaren. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 21 

1. Telkenjare wordt ten minste een ledenvergadering bij wijze 

van jaarvergadering gehouden. Op die vergadering brengt 

de secretaris een jaarverslag uit en legt de penningmeester 

rekening en verantwoording af. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen 

opgemaakt door de secretaris of diens plaatsvervanger. 

De notulen worden door de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering vastgesteld ten bewijze waarvan ze door 

de voorzitter en de notulist worden getekend. 

Artikel 22 

Zo dikwijls als het bestuur of tenminste vijf gewone leden dit 

nodig oordelen, wordt een ledenvergadering belegd. Geeft het 

bestuur binnen dertig dagen aan een daartoe strekkend verzoek 

geen gevolg, dan hebben de bedoelde leden het recht zelf tot 

het beleggen der verzochte vergadering over te gaan, 

overeenkomstig artikel 23. 

Artikel 23 

De oproeping voor de algemene ledenvergadering geschiedt 

mondeling of schriftelijk aan de adressen van de leden en 

begunstigers, volgens het ledenregister. 

De termijn voor oproeping voor een ledenvergadering bedraagt 

tenminste veertien (14) dagen. 

Artikel 24 

Alleen omtrent onderwerpen die op de convocatie voor een 

ledenvergadering zijn vermeld, kunnen rechtsgeldige besluiten 

worden genomen. Besluiten worden, voorzover niet anders is 

bepaald, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen 



der ledenvergadering aanwezige gewone leden. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 25 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van 

de voorzitter dat door de vergadering een besluit is 

genomen is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit 

voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 

vastgesteld voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het 

eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan 

vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 

meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, 

worden alle besluiten van de algemene vergadering 

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn 

uitgebracht. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden 

herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de 

volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee 

personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde 

herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, 

op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel 

uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande 

stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is 

bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 

stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt 

door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 

nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 

uitgebracht.  

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de 

stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

6. Indien de stemming staken over een voorstel niet rakende 

verkiezing van personen, dan is het verworpen. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 26 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, 
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donaties en andere baten. 

KASCONTROLE 

Artikel 27 

De algemene ledenvergadering benoemt tweejaarlijks uit de 

gewone leden een kascommissie van twee leden tot onderzoek 

de rekening en verantwoording van het bestuur. De 

kascommissie doet verslag aan de algemene ledenvergadering. 

In de kascommissie mogen geen bestuursleden zitting hebben. 

De commissieleden mogen ten hoogste gedurende drie 

achereenvolgende periode van twee jaar zitting hebben. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 28 

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk 

reglement vaststellen. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de 

wet, noch met de staturen. 

WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING 

Artikel 29 

Deze statuten kunnen gewijzigd worden door een besluit de 

algemene ledenvergadering genomen met een meerderheid van 

tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een 

vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden 

tegenwoordig is. Voorstellen tot wijziging der statuten kunnen 

worden gedaan door het bestuur of ten minste tien gewone 

leden. 

Artikel 30 
Indien op de in artikel 29 uitgeschreven vergadering niet 

twee/derde van het aantal leden aanwezig is, wordt een nieuwe 

vergadering uitgeschreven, niet eerder dan drie weken na deze 

vergadering en niet later dan zes weken, waarin het voorstel tot 

statutenwijziging weer op de agenda staat. Op deze tweede 

vergadering kan het voorstel met twee/derde der aanwezige 

stemmen worden goedgekeurd. 

Artikel 31 
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 

algemene vergadering genomen met een meerderheid van 

twee/derde van het aantal der geldig uitgebrachte stemmen in 

een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden 

tegenwoordig is. 

Artikel 32 

Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 

doelstelling. 
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