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STATUTENWIJZIGING
PLATFORM CONTENT
Op [+] verscheen voor mij, mr. Casper Michael Jones, notaris te Amersfoort:
[+].
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
a. dat bij akte op zeven februari negentienhonderdeenennegentig verleden voor
+, notaris te + is opgericht de vereniging: de vereniging: Platform Content,
statutair gevestigd te Woerden, kantoorhoudende te 3811 HR Amersfoort,
Stadsring 2 2e v, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40537229, hierna te noemen: Vereniging;
b. dat de statuten van de Vereniging in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien
voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op zeven oktober tweeduizend dertien
verleden voor mr. I.M. Duyverman, notaris te Utrecht;
c. dat in de algemene vergadering van de Vereniging, gehouden op [+] is
besloten tot statutenwijziging van de Vereniging;
d. dat comparant in laatst gemelde vergadering werd gemachtigd de gewijzigde
statuten in een notariële akte te doen vastleggen;
e. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering.
Alsnu verklaarde de comparant naar aanleiding van gemeld besluit en ter
uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de Vereniging zijn
gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging, hierna te noemen ‘platform’, is genaamd: Platform Content. Zij
heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
DOEL
Artikel 2.
1. Het platform heeft ten doel het ontwikkelen van kennis en het uitdragen
daarvan, nationaal én internationaal, op het gebied van content marketing
als communicatie-modaliteit.
Onder content marketing wordt verstaan: die vorm van (commerciële)
communicatie waarbij door middel van interactie met de beoogde doelgroep
veelal via meerdere kanalen een band met die doelgroep wordt onderhouden
door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en relevante content, zoals
via customer media, branded content, bedrijfsjournalistiek en alle disciplines
die tot content marketing gerekend kunnen worden, teneinde een
commercieel doen te verwezenlijken.
2. Het platform tracht haar doel te bereiken door:
het initiëren van discussie over de ontwikkeling van het vak content
marketing;
het initiëren en stimuleren van onderzoek, het vergaren van kennis en
het verstrekken van informatie over het vakgebied;
de organisatie van seminars/bijeenkomsten voor leden en niet-leden
over aspecten van het vak content marketing;
het optreden als belangenbehartigende gesprekspartner bij overheid,
semioverheid, relevante vakorganisaties en alle andere marktpartijen die
binnen de doelstelling van belang kunnen zijn;
het vaststellen en verspreiden van gedragsregels die binnen de
doelstellingen relevant zijn, op een zodanige wijze dat deze eveneens
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toegankelijk zijn voor (potentiële) opdrachtgevers, alsmede het toezien
op naleving van de gedragsregels;
het onderhouden en bevorderen van contacten met andere organisaties
in de marketing- en communicatiesector die direct of indirect van belang
zijn;
het benutten van alle andere wettige mogelijkheden die aan het doel van
de vereniging bevorderlijk kunnen zijn;
het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor leden en niet-leden
van het platform;
het tonen van aansprekend content marketing-werk.

DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar en het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
De vereniging kent: gewone leden, ereleden en partners.
Slechts gewone leden zijn leden in de zin van de wet.
Artikel 5
Van de vereniging kunnen lid zijn natuurlijke personen en rechtspersonen als
vermeld in lid 6. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar, noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 6
Gewone leden kunnen zijn rechtspersonen die zich in de uitoefening van hun
bedrijf professioneel bezighouden met content marketing zoals omschreven in
artikel 2 lid 1 van deze statuten.
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en die als zodanig door de algemene vergadering
zijn benoemd.
Partners zijn bedrijven die direct of indirect zakelijk actief zijn in de keten van
ontwikkeling tot en met aflevering van content marketing, maar die zelf geen
producent zijn van content marketing.
Artikel 7
Als gewoon lid kan men worden toegelaten na aanmelding bij het bestuur.
Het bestuur beslist zelfstandig en met uitsluiting van de andere organen binnen
het platform over toelating op grond van door de algemene vergadering
vastgestelde toelatingscriteria, zoals deze in het huishoudelijk reglement zijn
opgenomen.
Artikel 8
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in geval het lid bij herhaling in strijd
handelt met diens lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het belang van het platform in ernstige mate heeft geschonden.
Met uitzondering van de na ontzetting intredende schorsing kan een lid nimmer
langer worden geschorst dan voor een periode van ten hoogste twaalf maanden.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt:
door overlijden van een lid natuurlijk persoon; is een rechtspersoon lid dan
eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
door opzegging door het lid;
door opzegging namens het platform;
door ontzetting.
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Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste
november in het bezit van de secretaris of directeur dient te zijn. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Opzegging namens het platform kan tegen het einde van het lopende jaar
geschieden door het bestuur, wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens het platform niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van
het platform niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het platform handelt, of het
platform op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting uit het lidmaatschap
geschiedt door het bestuur, schriftelijk onder opgaaf van redenen.
Van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat voor het betrokken lid
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij
de verplichtingen van de leden van gelijkelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
opzichte uit te sluiten.
BESTUUR
Artikel 10
Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen die door de algemene
ledenvergadering uit haar midden worden benoemd.
Bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd, mits een dergelijke
bestuurder verbonden is aan een lid-rechtspersoon.
De algemene ledenvergadering benoemt een van de leden van het bestuur tot
voorzitter. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter en een
penningmeester aan. Bij ontstentenis van de voorzitter functioneert de
vicevoorzitter als voorzitter.
Van de bestuurders treedt er volgens een door het bestuur op te maken rooster
van aftreden telkenjare een af. Een bestuurder zal nooit langer dan drie (3) jaar
aaneengesloten in functie zijn, tenzij (in afwijking van het hierna bepaalde) een
bestuurder na afloop van die termijn expliciet door de algemene
ledenvergadering wordt herbenoemd. Afgetreden bestuurders zijn slechts
herkiesbaar na verloop van een periode van ten minste drie (3) jaar na hun
aftreden.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Een bestuurder treedt voorts af in het geval van verlies van de hoedanigheid
waarin hij tot bestuurder werd benoemd.
In tussentijdse vacatures wordt voorzien door het zittende bestuur. De algemene
vergadering dient tijdens haar eerstvolgende vergadering haar oordeel uit te
spreken over deze benoeming.
Ter voorziening van vacatures in het bestuur is het bestuur bevoegd een
voordracht te maken van twee personen, waaruit de benoeming kan geschieden.
Is zodanige voordracht niet opgemaakt dan is de algemene vergadering vrij in
haar benoeming.
Artikel 11
MBW

200435.01-1

blad -4-

1.
2.

Het bestuur is belast met het besturen van het platform.
Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, waaronder een directeur. Ieder
van hen vertegenwoordigt het platform met inachtneming van de begrenzing
aan zijn bevoegdheid gesteld.
De relatie tussen het bestuur en de directeur alsmede een uitwerking van de
taken en bevoegdheden van de directeur kunnen nader worden vastgelegd
in een door het bestuur vast te stellen directiereglement.
3. Het bestuur vertegenwoordigt het platform.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de
vicevoorzitter, de voorzitter en de directeur, of de vicevoorzitter en de
directeur gezamenlijk handelend. In geval van ontstentenis of belet van de
voorzitter of de vicevoorzitter of directeur, wordt het platform
vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de vicevoorzitter casu quo de
directeur tezamen handelend met de penningmeester.
4. Voor het aangaan van overeenkomsten van geldleningen, alsmede voor
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren
van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt,
behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 12
Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar.
De voorzitter of directeur roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van hetgeen
ter vergadering is beslist een besluitenlijst op, welke hij aan alle bestuursleden
doet toekomen.
De leden van het bestuur zijn niet bevoegd zich ter vergadering te laten
vertegenwoordigen. Zij zijn wel gerechtigd bij afwezigheid hun stem schriftelijk uit
te brengen.
Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergadering besluiten te nemen. In
het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk
uitbrengen.
Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een
vergadering waarin ten minste twee bestuursleden aanwezig moeten zijn. Bij
staking van stemmen beslist de voorzitter.
COMMISSIES
Artikel 13
Het bestuur kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies, welke naar het
bestuur toe een adviserende en/of uitvoerende functie hebben.
De commissies, en evenzo de zittinghebbende leden, worden benoemd en
ontheven door het bestuur.
De benoeming van een commissielid is van bepaalde duur. De duur zal
afhankelijk zijn van het doel waartoe de commissie is ingesteld.
Naast hetgeen hieromtrent reeds in de statuten is bepaald, worden bij
huishoudelijk reglement nadere regelen aangaande de taken en bevoegdheden
van de commissie gegeven.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
Alle bevoegdheden die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn
opgedragen komen toe aan de algemene vergadering.
Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene
vergadering gehouden.
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Algemene vergaderingen worden voorts gehouden als het bestuur dit wenselijk
oordeelt; en op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen.
Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Heeft het bestuur niet binnen veertien dagen gevolg gegeven aan het verzoek tot
het bijeenroepen van een algemene vergadering, dan hebben de bedoelde leden
het recht zelf een algemene vergadering te beleggen.
Artikel 15
Het bestuur nodigt de leden schriftelijk en ten minste drie weken voor de dag
waarop deze plaats moet vinden uit voor de algemene vergadering, met
vermelding van de te behandelen punten.
Artikel 16
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en
(business)partners van het platform.
Over de toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde (rechts)personen
beslist de algemene vergadering.
Ieder gewoon lid dat niet geschorst is, heeft één stem. Ereleden en
(business)partners hebben een raadgevende stem.
Het uitbrengen van een stem middels een daartoe schriftelijk (waaronder mede
wordt verstaan via een telecommunicatiemiddel op schrift reproduceerbaar)
gemachtigd ander lid is toegestaan, mits de machtiging voorafgaand aan de
algemene vergadering ter hand is gesteld aan de voorzitter.
Artikel 17
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het platform of een
van de overige bestuursleden. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter
aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis
van de leden gebracht.
Artikel 18
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
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. Indien de stemmen over een voorstel staken dan is het
voorstel verworpen. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats tussen de twee personen die in de tweede
stemming de meeste stemmen kregen totdat hetzij een van beiden de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, hetzij de stemmen staken.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de algemene vergadering een
schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie op voorstel van de
voorzitter is mogelijk, tenzij ten minste tien aanwezige leden een hoofdelijke
stemming verlangen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
JAARVERSLAG
Artikel 19
Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van
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een balans en een staat van baten en lasten, vergezeld van een rapport van een
registeraccountant of vaneen accountant/administratieconsulent, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
De termijn van zes maanden kan door de algemene vergadering worden
verlengd.
Genoemde financiële stukken worden door het bestuur vastgesteld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot het wijzigen van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift
van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging schriftelijk is opgenomen, aan
alle leden toezenden. Het afschrift dient uiterlijk veertien dagen voor de datum
van de vergadering aan de leden te zijn toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de
leden tegenwoordig is of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken wederom een
algemene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen met een volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmenHUISHOUDELIJK
REGLEMENT
Artikel 21
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen omtrent
onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de
statuten.
CONTRIBUTIE
Artikel 22
Gewone leden zijn aan het platform contributie verschuldigd. De contributie wordt
jaarlijks door het bestuur herzien en door de algemene vergadering vastgesteld.
Behoudens dispensatie door het bestuur dienen gewone leden die in de loop van
het verenigingsjaar toetreden voor het gehele jaar contributie te voldoen.
GEDRAGSCODE
Artikel 23
De algemene vergadering kan een gedragscode vaststellen.
Vaststelling en wijziging van de gedragscode behoeven ten minste twee derde
van de uitgebrachte stemmen.
De gedragscode mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24
Het platform kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de,
uitsluitend voor dit doel bijeengeroepen, algemene vergadering.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot het ontbinden van het platform hebben gedaan, moeten een afschrift
van het voorstel aan alle leden toezenden. Het afschrift dient uiterlijk veertien
dagen voor de datum van de vergadering aan de leden te zijn toegezonden.
Een besluit tot ontbinding van het platform behoeft ten minste twee derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken wederom een
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algemene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen met een volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt dit door het bestuur.
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.
SLOTBEPALING
Artikel 25
In alle gevallen waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet is
voorzien, beslist het bestuur.
BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
- voornoemde notulen.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparant en mij, notaris ondertekend.
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