
DIT IS EEN UITTREKSEL VAN DE STATUTEN ZONDER VERMELDING VAN DATUM 

OPRICHTING EN NAMEN VAN BESTUURSLEDEN. VOOR DE ORIGINELE STATUTEN 

VERWIJZEN WIJ U NAAR DE KVK. 

OPRICHTING STICHTING PILOTEN AANDELEN AIR FRANCE-KLM 

Heden, [...] tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Teska Johanna van Vuren, notaris te 

Rotterdam: 

[...], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van 

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), een vereniging, statutair gevestigd te 

Badhoevedorp, met adres: 1171 KZ Badhoevedorp, Dellaertlaan 61 en handelsregisternummer: 

40532200 (de "VNV"). 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de VNV hierbij een stichting opricht, welke 

zal worden geregeerd door de volgende: 

STATUTEN  

BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE 

Artikel 1 

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: 

Belang een belang in het kapitaal van Air France-KLM S.A., een 

rechtspersoon naar Frans recht, gevestigd te Parijs. 

KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., een naamloze 

vennootschap, statutair gevestigd te Amstelveen, met 

adres: 1182 GP Amstelveen, Amsterdamseweg 55 en 

handelsregisternummer: 33.014.286. 

Vlieger een KLM-vlieger die per een januari tweeduizend vijftien 

(1 januari 2015) in dienst was bij KLM, danwel na die 

datum in dienst is getreden, of 

een KLM-vlieger die per een januari tweeduizend vijftien 

(1 januari 2015) in dienst was bij KLM, danwel na die 

datum in dienst is getreden, en sindsdien uit dienst van 

KLM is getreden. 

(Gewezen) lidmaatschap van VNV is geen vereiste om 

Vlieger te zijn. 

VNV Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), een 

vereniging, statutair gevestigd te Badhoevedorp, met 

adres: 1171 KZ Badhoevedorp, Dellaertlaan 61 en 

handelsregisternummer: 40532200. 

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis 

in het meervoud en vice versa. 

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg. 

1.4 De stichting en deze statuten worden geregeerd door Nederlands recht. 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 2 

2.1 De stichting draagt de naam: Stichting Piloten Aandelen Air France-KLM. 

Zij kan ook worden aangeduid met de afkorting SPAAK. 

2.2 Zij is gevestigd te Badhoevedorp. 

DOEL 

Artikel 3 

3.1 De stichting heeft ten doel: 



a. het behartigen van de collectieve langetermijnbelangen van de Vliegers; 

b. het bevorderen van de continuïteit van KLM en de daarmee verbonden 

onderneming; 

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort 

en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

3.2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven, langdurig 

beheren en vervreemden van het Belang en het uitoefenen van alle aan het Belang 

verbonden rechten in de ruimste zin des woords.  

De stichting houdt het Belang ten behoeve van het collectief van de Vliegers en kent geen 

rechten of aanspraken op het Belang, op een deel daarvan, of op dividenden, interesten of 

andere vruchten van het Belang of op ander vermogen van de stichting toe aan individuele 

Vliegers.  

Uitsluitend het bestuur is bevoegd om het Belang en het overig vermogen van de stichting 

te beheren en hierover (geheel danwel gedeeltelijk) te beschikken; eventuele uitkeringen 

vinden plaats ter discretie van het bestuur; een en ander op een wijze in overeenstemming 

met het doel van de stichting en de statuten en de reglementen als bedoeld in artikel 11.1. 

De stichting is gehouden gelijke gevallen gelijk te behandelen. 

3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. 

VERMOGEN  

Artikel 4  

4.1 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

a. het Belang; 

b. dividenden, interesten en andere vruchten van het Belang; 

c. subsidies en andere bijdragen; 

d. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

e. alle andere verkrijgingen en baten. 

4.2 Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding). 

4.3 Onkosten die bestuursleden maken in de uitoefening van hun functie, kunnen worden 

vergoed. Uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van VNV 

kan aan een bestuurslid een beloning voor diens werkzaamheden als zodanig worden 

toegekend. 

BESTUUR  

Artikel 5 

5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) bestuursleden. 

 Het bestuur van VNV stelt, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, het 

aantal bestuursleden vast. 

 Alleen Vliegers kunnen bestuurslid van de stichting zijn. 

5.2 Behoudens het hierna in lid 4 bepaalde, worden bestuursleden benoemd door het bestuur 

op schriftelijke bindende voordracht door het bestuur van VNV, en wel binnen twee 

maanden na de voordracht. 

Aan deze voordracht kan door het bestuur het bindend karakter worden ontnomen door 

een besluit genomen in een bestuursvergadering te houden binnen een maand nadat de 

voordracht is gedaan, en waarin alle zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn. 

Neemt het bestuur niet of niet tijdig een dergelijk besluit, dan wordt het geacht te hebben 

ingestemd met de voordracht, en wel in de volgorde waarin de kandidaat-bestuursleden 

zijn voorgedragen. Neemt het bestuur wel tijdig een dergelijk besluit, dan doet het bestuur 

van VNV alsdan een gewijzigde voordracht of doet alsdan gemotiveerd dezelfde 

voordracht opnieuw, aan welke tweede voordracht het bindend karakter niet kan worden 



ontnomen. 

Behoudens het hiervoor bepaalde, is het bestuur van de stichting, indien meer dan één 

persoon voor een bestuurslidmaatschap wordt voorgedragen, niet gebonden aan de 

volgorde waarin die personen zijn voorgedragen. 

5.3 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. 

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden 

vervuld. 

5.4 Eén bestuurslid van VNV wordt door het bestuur van VNV benoemd tot bestuurslid. 

5.5 Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier (4) jaar, met 

uitzondering van de leden van het eerste bestuur, voor wie een zittingsduur geldt van ten 

hoogste vier (4) jaar. 

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. 

Het rooster van aftreden is zodanig opgemaakt dat ieder kalenderjaar ten minste één 

bestuurslid aftreedt. 

In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de 

plaats in van hun voorgangers. 

Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie totdat in zijn bestuurslidmaatschap is 

voorzien, tenzij wordt besloten niet in de vacature te voorzien.  

Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.  

5.6 Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur dienen de overblijvende bestuursleden (of 

zal het enige overblijvende bestuurslid) terstond het bestuur van VNV daarover 

schriftelijk te informeren. 

5.7 Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden 

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende 

bestuurslid desalniettemin een wettig bestuur, onder de verplichting zo spoedig mogelijk 

in de vacature(s) te (doen) voorzien. 

5.8 Indien te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat aanvulling 

van de ontstane vacature(s) plaats had, of indien zou worden nalaten binnen redelijke 

termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op 

verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN  

Artikel 6 

6.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting gevestigd 

is. Een bestuursvergadering kan ook elders worden behouden, zulks ter keuze van degene 

die de vergadering bijeen roept of doet roepen, mits geen van de bestuurders zich 

hiertegen verzet.  

6.2 Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. 

6.3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht, of indien één der andere bestuursleden of het bestuur van VNV daartoe 

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het 

verzoek richt. 

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de 

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker of 

het bestuur van VNV gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hem te 

bepalen plaats en met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

6.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter - behoudens het 

in lid 3 bepaalde -, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der 

vergadering niet meegerekend. 

6.5 De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 

behandelen onderwerpen. 



6.6 Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een 

bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in 

de betreffende bestuursvergadering verzet. 

6.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid 

wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

Toegang tot bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden en degenen die daartoe door 

het bestuur zijn uitgenodigd. Tot een vergadering die door of namens het bestuur van 

VNV is bijeengeroepen, hebben ook bestuurders van VNV toegang. Zij hebben in die 

vergadering uitsluitend een adviserende stem. 

6.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. 

De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en 

secretaris van de vergadering. 

De vastgestelde notulen worden ter kennisgeving toegezonden aan het bestuur van VNV.  

6.9 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid 

van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter 

der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-

bestuurslid als gevolmachtigde optreden. 

6.10 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen 

alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van 

deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een bestuurslid zich daartegen 

verzet en mits alle bestuursleden in de te nemen besluiten gekend zijn. 

 De door de voorzitter en de secretaris getekende notulen van het verhandelde vormen 

voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke 

formaliteiten. 

6.11 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden 

genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich 

tegen deze wijze van besluiten verzet.  

6.12 Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten 

geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met 

volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. 

6.13 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming 

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

6.14 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

6.15 In alle geschillen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 7 

7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

7.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen of tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 

van een ander verbindt. 



7.3 Het bestuur is uitsluitend bevoegd over het Belang of een deel daarvan te beschikken 

(vervreemding, verpanding en bezwaring met een beperkt recht daaronder mede verstaan) 

na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van VNV. 

Het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing. 

7.4 Het bestuur is bevoegd de vergader- en stemrechten en andere bevoegdheden verbonden 

aan het Belang uit te oefenen. Het bestuur oefent deze rechten en bevoegdheden uit ter 

verwezenlijking van het doel van de stichting. 

7.5 Het bestuur houdt zoveel middelen aan als noodzakelijk zijn voor het functioneren van de 

stichting en haar organen en voor de verwezenlijking van haar doelstellingen. 

Artikel 8 

8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders 

voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 

handelende leden. 

8.2 Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen binnen 

de in die volmacht omschreven grenzen. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP  

Artikel 9 

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: 

- door overlijden van het bestuurslid; 

- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 

- bij ontslag (door de rechtbank) op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; 

- door periodiek aftreden met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5;  

- door een besluit door de overige bestuursleden; op dit besluit is het bepaalde in artikel 12 

leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing; 

- wat betreft het bestuurslid als bedoeld in artikel 5.4 tevens doordat hij de hoedanigheid 

van bestuurslid van VNV verliest of door diens ontslag door VNV. 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN  

Artikel 10  

10.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

10.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de stichting, 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 de stichting kunnen worden gekend. 

10.3 Voor het begin van ieder boekjaar stelt het bestuur, na goedkeuring van het bestuur van 

VNV, een beleidsplan voor het betreffende boekjaar vast, waarin onder meer het beleid 

van het bestuur ten aanzien van de verwezenlijking van het doel van de stichting, van het 

beheer en de administratie van het Belang en van de uitoefening van de aan het Belang 

verbonden rechten, wordt vastgelegd. 

Op schriftelijk verzoek van het bestuur van KLM verstrekt het bestuur kosteloos een kopie 

van het beleidsplan, of een uittreksel daarvan, aan het bestuur van KLM. 

10.4 Per het einde van ieder boekjaar worden een balans en een staat van baten en lasten over 

het geëindigde boekjaar opgemaakt, alsmede een jaarverslag, welke jaarstukken binnen 

zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien VNV zulks wenst, vergezeld van een 

rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, aan het 

bestuur en het bestuur van VNV worden aangeboden. 

10.5 De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring door 

het bestuur van VNV. 

Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot kwijting 



voor het door hem gevoerde beheer. 

Op schriftelijk verzoek van het bestuur van KLM verstrekt het bestuur kosteloos de 

jaarstukken, of een uittreksel daarvan, aan het bestuur van KLM. 

10.6 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 

balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden 

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige 

weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar 

zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

10.7 Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

REGLEMENTEN  

Artikel 11  

11.1 Het bestuur stelt, met inachtneming van het doel van de stichting, een reglement vast 

waarin is geregeld:  

a. het geval of de gevallen waarin besloten kan worden tot een collectieve uitkering 

van dividenden, interesten of andere vruchten van het Belang of ander vermogen 

van de stichting; 

b. in welke mate de Vliegers tot een dergelijke uitkering gerechtigd zijn 

(Verdeelsleutel); 

c. de wijze waarop en wanneer een dergelijke uitkering zal plaatsvinden. 

Een soortgelijk reglement wordt vastgesteld aangaande een eventueel batig saldo van de 

ontbonden stichting als bedoeld in artikel 13 lid 6. 

Een Vlieger verkrijgt door het enkele feit van de statutaire en reglementaire bepalingen 

geen recht of aanspraak op (een deel van) het Belang of ander vermogen van de stichting 

of op een (toekomstige) uitkering daarvan. 

11.2 Uitgangspunt voor de Verdeelsleutel is een allocatie naar rato van het aantal jaren dat een 

Vlieger een dienstbetrekking heeft (gehad) met KLM, waarbij het volgende in acht wordt 

genomen: 

 a. Bij allocatie wordt de uitkering door het totaal aan meegewogen dienstjaren van 

alle Vliegers gedeeld en per Vlieger naar meegewogen dienstjaren uitgekeerd; 

 b. het aantal dienstjaren en het moment van uitdiensttreding als actieve 

verkeersvlieger wordt vastgesteld in lijn met de alsdan geldende bepaling hiervan 

in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor KLM-vliegers op 

vleugelvliegtuigen;  

 c. het aantal meegewogen dienstjaren voor een Vlieger wordt als volgt bepaald: 

  i. voor vliegers die uit dienst treden in hun proefperiode geldt een aantal van 

nul (0) meegewogen dienstjaren, 

  ii. voor actieve verkeersvliegers geldt het aantal dienstjaren als bedoeld sub 

b. met een minimum van vijf (5) en een maximum van vijfentwintig (25) 

meegewogen dienstjaren, 

  iii. bij uitdiensttreding geldt het aantal dienstjaren als bedoeld sub b. met een 

minimum van vijf (5) en een maximum volgens onderstaande tabel: 

Jaar van uitdiensttreding Maximum aantal jaren 

2015 vijf (5) 

2016 tien (10) 

2017 vijftien (15) 

2018 twintig (20) 

2019 en verder vijfentwintig (25) 

  iv. voor ieder volledig na uitdiensttreding verstreken jaar wordt het aantal 



meegewogen dienstjaren voor de betreffende Vlieger verlaagd met twee 

en een half (2,5) totdat nul (0) is bereikt. 

 d. bij overlijden van een Vlieger vervalt diens recht op allocatie; het recht op 

allocatie is niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

11.3 Het bestuur van de stichting is voorts bevoegd een of meer andere reglementen vast te 

stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat. 

11.4 Reglementen mogen niet met de wet, deze statuten of elkaar in strijd zijn. 

11.5 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of (behoudens de 

reglementen bedoeld in artikel 11.1) op te heffen. 

11.6 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 12 

leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

11.7 Op schriftelijk verzoek van het bestuur van KLM verstrekt het bestuur kosteloos de tekst 

van de in artikel 11 lid 1 bedoelde reglementen, aan het bestuur van KLM. 

STATUTENWIJZIGING  

Artikel 12  

12.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het bestuur van VNV. 

Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde 

(2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

12.2 Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde 

is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede 

bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch 

niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden 

genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) der uitgebrachte 

stemmen, mits ten minste de gewone meerderheid van de in functie zijnde leden ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

12.3 Wijziging van artikel 3 en artikel 13 leden 1 en 6, almede dit lid 3 van artikel 12, behoeft 

tevens voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van KLM. 

12.4 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De 

bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de 

notariële akte van statutenwijziging te verlijden. 

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 13  

13.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, te splitsen, te fuseren of om te zetten in 

een andere rechtsvorm, na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van 

VNV en van het bestuur van KLM. Het bestuur van KLM kan deze toestemming slechts 

weigeren op materiële gronden en zal zijn toestemming niet op onredelijke wijze 

onthouden. 

Op het te nemen besluit tot ontbinding, splitsing, fusie of omzetting is het bepaalde in 

artikel 12 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

13.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 

13.3 De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door het 

bestuur. 

13.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving 

geschiedt in het handelsregister. 

13.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 

kracht. 

13.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt na goedkeuring door het 



bestuur van VNV zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, met 

dien verstande dat besloten kan worden (een deel van) het restant van dit saldo toe te 

kennen aan VNV. Indien wordt besloten tot een uitkering aan de Vliegers, gebeurt dit met 

inachtneming van het betreffende reglement als bedoeld in artikel 11 lid 1. 

13.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 

gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 

SLOTBEPALING  

Artikel 14 

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

OVERGANGSBEPALING 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wordt het aantal leden van het eerste bestuur bepaald bij 

de akte van oprichting en worden de eerste bestuursleden bij de akte van oprichting in functie 

benoemd. 

SLOTVERKLARINGEN 

Ten slotte verklaarde de comparant: 

a. ter uitvoering van het bepaalde in de Overgangsbepaling van de statuten, dat het bestuur 

voor de eerste maal uit zes leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders van de 

stichting worden benoemd: 

1. [...]; 

2. [...]; 

3. [...]; 

4. [...]; 

5. [...]; 

b. dat het eerste boekjaar eindigt op één en dertigste december tweeduizend zeventien. 

VOLMACHT 

De comparant is gemachtigd bij één (1) onderhandse volmacht welke aan deze Akte zal worden 

gehecht als bijlage. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. 

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is 

medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te 

hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen 

prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, 

notaris, ondertekend. 
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