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STATUTENWIJZIGING  

Federatie Nederlandse Vakbeweging 

ter uitvoering beslispunt 6 

 

 

 

Op, @, verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris te Utrecht: 

@. 

DEEL 1. INLEDING 

De comparant@e, in gemelde hoedanigheid, verklaarde het volgende: 

(A) de Federatie Nederlandse Vakbeweging, een vereniging, gevestigd te gemeente 

Utrecht, met adres Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht en ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 40531840 (de Vereniging) is op achttien 

december negentienhonderd vijfenzeventig opgericht; 

(B) de statuten van de Vereniging zijn in bedoelde akte vastgelegd en nadien voor het 

laatst gewijzigd bij akte op @vijftien januari tweeduizend twintig verleden voor 

voornoemde notaris Vrielink, welke wijziging met ingang van zestien januari 

tweeduizend twintig van kracht werd; 

(C) het bestuur van de Vereniging heeft besloten een voorstel te doen aan het 

ledenparlement om de statuten van de Vereniging wijzigen; 

(D) het ledenparlement van de Vereniging heeft in haar vergadering op @ met een 

meerderheid van ten minste twee/derden van de stemmen van alle in functie 

zijnde afgevaardigden A en alle (afgevaardigden B van) leden-rechtspersonen 

besloten tot wijziging van de statuten conform de door het bestuur voorgestelde 

conceptakte en tevens tot machtiging van de comparant@e om deze akte te 

verlijden; 

(E) van gemeld besluit, van gemelde meerderheid en van gemelde machtiging van het 

ledenparlement blijkt uit een verklaring met betrekking tot het verloop van de 

vergadering van het ledenparlement die in kopie aan deze akte worden gehecht 

(Bijlage). 

DEEL 2. UITVOERING 

De comparant@e, stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van 

gemelde machtiging vast dat met ingang van de dag na heden de navolgende artikelen 

van de statuten van de Vereniging worden gewijzigd als volgt: 

- artikel 22 lid 2 dat zal komen te luiden als volgt:  

"22.2 Elk bestuurslid wordt voor vier (4) jaar benoemd en treedt af uiterlijk vier (4) jaar na 

zijn benoeming, tenzij het ledenparlement in een specifiek geval – al dan niet 

gedurende de zittingsperiode – anders besluit. De procedure tot benoeming van 

bestuursleden dient zodanig te zijn ingericht dat de reguliere (her)benoeming van 

de voorzitter van de FNV-vereniging plaatsvindt uiterlijk zes maanden en op zijn 

vroegst acht maanden voorafgaande aan de datum waarop de reguliere 

(her)benoemingen van de overige bestuursleden zullen plaatsvinden. 
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 Een aftredend bestuurslid is aansluitend ten hoogste tweemaal herbenoembaar.  

 Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt voor de desbetreffende 

benoemingsperiode op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

- er wordt een nieuw artikel 50 toegevoegd, dat zal komen te luiden als volgt:  

" Artikel 50. Overgangsbepaling. 

Als gevolg van het passeren van de akte van statutenwijziging de dato @ zal 

de zittingsperiode van de ten tijde van het passeren van die statutenwijziging in 

functie zijnde voorzitter worden verkort tot uiterlijk de datum in tweeduizend 

twintig waarop de benoeming van de voorzitter van de FNV-vereniging op 

grond van het bepaalde in artikel 22.2 plaatsvindt. 

Deze bepaling vervalt met ingang van één januari tweeduizend éénentwintig." 

Bijlagen 

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: 

- een kopie van de verklaring met betrekking tot het verloop van de vergadering van 

het ledenparlement. 

Slot 

De comparant@e is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant@e opgegeven en toegelicht. 

De comparant@e heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, 

tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de 

inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant@e en daarna 

door mij, notaris, ondertekend. 
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