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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
(Vereniging van Professionele Auteurs Lichte Muziek)

Bothalaan 1
1217 JP Hilversum
035 – 671 67 30
www.hvg-notarissen.nl

Heden,
elf februari tweeduizend veertien,
verscheen voor mij, mr. Egbert Jan Helmig Horst, notaris gevestigd te Hilversum:
de heer Thomas Johannes Maria PETERS, wonende te 1217 EE Hilversum,
Regentesselaan 16, geboren te Nijmegen op éénentwintig september negentienhonderd
drieënvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NRHH01601, afgegeven door
de gemeente Hilversum op negentien mei tweeduizend elf, gehuwd,
te dezen handelend:
a. als voorzitter van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging van Professionele Auteurs Lichte Muziek, statutair gevestigd te
Amsterdam, kantoorhoudende te 1213 BA Hilversum, Nassaulaan 25, ingeschreven in
het Handelsregister onder nummer 40532613,
hierna te noemen: “de Vereniging”;
b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Guus BLEIJERVELD, wonende te 2341
PD Oegstgeest, Jac. P. Thijsselaan 90, geboren te Bunnik op achtentwintig mei
negentienhonderd éénenzeventig, zich legitimerende met zijn
paspoort, nummer NR2PHBL97, afgegeven te Oegstgeest op drieëntwintig augustus
tweeduizend elf, geregistreerd partner,
die bij het verstrekken van de volmacht handelde als gezamenlijk bevoegd bestuurder
van de Vereniging en aldus te samen met de voorzitter rechtsgeldig bevoegd de
Vereniging te vertegenwoordigen.
VOLMACHT
Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmachtverlening, die aan deze akte
wordt gehecht.
De verschenen persoon, handelend ter uitvoering van het hierna te noemen besluit,
verklaarde bij deze akte te willen overgaan tot algehele wijziging van de statuten van
voornoemde Vereniging.
Van het besluit tot statutenwijziging blijkt uit de notulen van een algemene ledenvergadering
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van bovengenoemde Vereniging gehouden te Hilversum op vier juni tweeduizend dertien.
Een exemplaar van de notulen wordt aan deze akte gehecht.
Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de Vereniging hierbij gewijzigd
en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging de statuten zullen luiden als volgt:
Naam en vestiging.
Artikel 1.
De Vereniging draagt de naam: POPAUTEURS.NL
Zij is gevestigd te Amsterdam.
Doel.
Artikel 2.
De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de culturele en materiële belangen van
haar leden.
Artikel 3.
1. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:
a. het houden van vergaderingen ter bespreking van bovenstaande belangen;
b. het verlenen van steun tot de oprichting en instandhouding van
organisaties, instellingen en instanties, die de exploitatie behartigen van
uitvoeringsauteursrechten, mechanische productierechten en andere rechten der
auteurs in de ruimste zin des woords;
c. het leggen en onderhouden van kontakten met openbare instanties;
d. het voeren van propaganda voor Nederlandse lichte muziek;
e. het oprichten en in stand houden van fondsen, dienstig aan het doel der
Vereniging;
f. alle andere wettige middelen, die voor de bereiking van het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
2. De Vereniging heeft mede als doel:
a. namens haar leden, collectief danwel op individuele basis, indien gewenst, te
onderhandelen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot het
openbaarmaken, verveelvoudigen en distribueren van de werken voortgebracht
door haar leden;
b. namens haar leden, collectief danwel op individuele basis, indien gewenst, te
onderhandelen en overeenkomsten te sluiten met betrekking tot vergoedingen die
verband houden met de openbaarmaking, verveelvoudiging en distributie van de
werken voortgebracht door haar leden.
Tijd.
Artikel 4.
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Termijnen.
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Artikel 5.
Het Verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Waar sprake is van “ jaar” bij de duur
van funkties en mandaten wordt daaronder verstaan het tijdperk liggend tussen het sluiten
van twee opeenvolgende jaarvergaderingen.
Van de leden.
Artikel 6.
De Vereniging bestaat uit:
1. ereleden; en
2. (gewone) leden.
Artikel 7.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de Vereniging of jegens
de lichte muziek daartoe zijn benoemd.
Artikel 8.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
Artikel 9.
De leden zijn verplicht het streven der Vereniging te ondersteunen en in het bijzonder
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de besluiten door de algemene vergadering
genomen.
Artikel 10.
De Vereniging kan krachtens besluit van de algemene vergadering genomen met een
meerderheid van tenminste drie vierde (3/4) gedeelte van de stemmen ten laste van de leden
verplichtingen aangaan, mits binnen het kader van de doelstelling van de Vereniging.
Artikel 11.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld.
De leden zullen hun Buma Stemra relatienummer aan de Vereniging Popauteurs doorgeven
daar deze nummers van belang zijn voor de erkenning van de Vereniging door Buma Stemra
en de daar aan gekoppelde subsidiering.
Artikel 12.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
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de statuten, reglementen of besluiten der Vereniging handelt, of de Vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een 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.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond, dat
redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van reden in
kennis gesteld.
Het beroep wordt ingesteld door kennisgeving aan de secretaris.
In bedoelde algemene vergadering heeft het lid het recht zich zelf te verantwoorden en
te verdedigen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Vernietiging van het besluit tot opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap door de
algemene vergadering ontneemt elke inhoud aan het eerdere bestuursbesluit.
Van het bestuur.
Artikel 13.
1. Het bestuur bestaat uit maximaal negen leden, die voor drie jaar worden gekozen uit en
door de algemene vergadering.
2. De voorzitter wordt in funktie gekozen; de andere funkties worden in onderling overleg
tussen de bestuursleden verdeeld.
3. Het aftreden van bestuursleden heeft plaats volgens rooster, in dier voege, dat in iedere
jaarvergadering aftreding plaats heeft van ten hoogste drie bestuursleden.
De betrokkenen zijn dadelijk herkiesbaar.
4. Ontstaat tussentijds een vakature, dan wordt hierin tijdelijk door het bestuur voorzien;
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de eerstvolgende algemene vergadering doet een definitieve benoeming met voorziening
ten aanzien van de zittingstermijn.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden negen is gedaald blijft het bestuur bevoegd.
Bij vakatures in het bestuur wordt door de overige bestuursleden een voordracht aan de
algemene vergadering gedaan ter voorziening in de vakature.
6. Eventuele tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden kandidaat worden gesteld
tot zeven dagen voor de algemene vergadering.
Het bestuur is verplicht om deze tegenkandidaten terstond aan de leden bekend te
maken.
Artikel 14.
Bestuursvergaderingen kunnen te allen tijde bijeengeroepen worden door de voorzitter of op
verzoek van twee bestuursleden. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen, indien
tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn.
Artikel 15.
1. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door
twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan de voorzitter, de secretaris of de
penningmeester om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
4. Taak en werkwijze van het bestuur worden bij huishoudelijk reglement bepaald.
Van de vergaderingen.
Artikel 16.
1. De algemene vergadering bezit het hoogste gezag in de Vereniging.
2. Alle leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.
3. Zij worden daartoe tenminste veertien dagen tevoren opgeroepen.
4. Stemrecht hebben uitsluitend de ereleden en de (gewone) leden.
5. Ieder lid brengt slechts voor zichzelf één stem uit. Stemmen bij volmacht is toegestaan.
Een lid kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door
een ander lid. Het vertegenwoordigende lid mag echter slechts één zodanige volmacht
aanvaarden.
6. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht
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elektronisch is vastgelegd.
7. De schriftelijke volmacht moet ter vergadering overlegd worden aan het bestuur.
8. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden.
Jaarverslag
Artikel 17.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering in beginsel zo spoedig mogelijk doch
in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van een exploitatierekening en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, uit de leden een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
5. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
7. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheiden der Vereniging te geven.
8. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tien jaar
lang te bewaren.
Artikel 18.
Een algemene vergadering heeft verder plaats:
1. wanneer het bestuur hiertoe besluit;
2. wanneer tenminste vijftien leden of als absoluut minimum: een zodanig aantal als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen daartoe aan het
bestuur schriftelijk hun verlangen te kennen geven, onder mededeling van het te
behandelen voorstel of de te behandelen voorstellen. Indien het bestuur niet binnen een
maand overgaat tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, hebben de
aanvragers het recht zelf een algemene vergadering bijeen te roepen.
Van het stemrecht.
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Artikel 19.
1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten briefjes.
3. Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen vereist.
4. Bij stemming over meer dan één vakature kan voor iedere vakature per lid slechts één
stem worden uitgebracht.
5. Bij stemming over zaken wordt bij het staken der stemmen het betreffende voorstel als
verworpen beschouwd.
6. De stemming over personen is geheim en geschiedt schriftelijk.
7. Indien bij de eerste stemming geen der kandidaten de volstrekte meerderheid behaalt,
zal een herstemming gehouden worden tussen twee personen die de meeste stemmen
verwierven.
Indien meer dan twee personen evenveel stemmen op zich verenigen dan zal de
herstemming worden gehouden tussen degene die bij de eerste stemming de meeste
stemmen verwierf en die personen die daarna de meeste en in aantal gelijke stemmen
verwierf.
8. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Voor herstemmingen
gelden dezelfde regelen, die bij de eerste stemming golden.
9. Herstemmingen kunnen geschieden op de lopende of de eerstvolgende algemene
vergadering.
10. Wanneer geen enkel bezwaar van een lid tegen keuze bij acclamatie bij de voorzitter is
binnengekomen, is schriftelijke stemming niet nodig.
Van de geldmiddelen.
Artikel 20.
De inkomsten der Vereniging bestaan uit contributies der leden, legaten, schenkingen en
gelden uit andere wettige bronnen.
Van wijziging der statuten.
Artikel 21.
1. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op een algemene ledenvergadering
met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2. Het voorstel tot wijziging der statuten moet, alvorens op een algemene vergadering te
worden behandeld, minstens vier weken tevoren schriftelijk aan de leden worden
medegedeeld.
3. De algemene vergadering heeft het recht van amendement.
Van de ontbinding.
Artikel 22.
1. Behoudens ontbinding ingevolge de wet kan de Vereniging te allen tijde worden
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ontbonden, indien daartoe door de leden met drie/vierde der uitgebrachte stemmen in
een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde der leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt besloten, welke algemene vergadering speciaal voor dit doel
moet zijn bijeengeroepen.
2. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot ontbinding aan de orde is, niet een
zodanig aantal leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen niet
eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering, doch uiterlijk binnen één maand.
3. In deze vergadering kan een besluit tot ontbinding rechtsgeldig worden genomen met
een meerderheid van tenminste drie/vierde van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
4. Het besluit tot ontbinding gaat gepaard met benoeming ener commissie van liquidatie,
bestaande uit een bestuurslid en twee (gewone) leden, door de algemene vergadering te
benoemen.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der Vereniging zullen
overeenstemmen.
Van het huishoudelijk reglement.
Artikel 23.
Alle aangelegenheden, waaromtrent bij deze statuten niets is bepaald, kunnen worden
geregeld bij door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement.
Bepalingen, in strijd met de wet en/of deze statuten, zijn ongeldig.
Artikel 24.
Waar in deze statuten worden gesproken over “schriftelijk” wordt tevens daaronder verstaan
elke vorm van elektronisch communicatiemiddel.
Bijlage:
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
-

één volmacht;

- notulen.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van deze persoon is door mij,
notaris, vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. Ik heb
de verschenen persoon daarbij gewezen op de gevolgen die voor deze persoon uit de akte
voortvloeien.
De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen.
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Deze akte is verleden te Hilversum op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en
mij, notaris.
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