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Dossiernummer: 2020C11000CB 
  
 
STATUTENWIJZIGING 
(Vereniging Van Delta Lloyd Gepensioneerden, 
na statutenwijziging genaamd: 
Vereniging van Oud-medewerkers Delta Lloyd Groep (VO-DLG)) 

 
 
Op dertien januari tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Wilhelmina 
Jacoba Catharina Antonia Doude van Troostwijk-Stuart, notaris te Gooise Meren: 
mevrouw Cindy Schouten, geboren te Nederhorst den Berg op zevenentwintig juli 

negentienhonderd drieënzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, 

kantoorhoudende Meerweg 17, 1405 BB Bussum. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard dat: 
a. de algemene vergadering van de vereniging VERENIGING VAN DELTA 

LLOYD GEPENSIONEERDEN, statutair gevestigd te Amsterdam, 
kantoorhoudende Johan Willem Frisolaan 46, 1412 AJ Naarden, ingeschreven 
in de Kamer van Koophandel onder nummer 34240864, hierna te noemen: de 
vereniging, in een op dertien december tweeduizend éénentwintig gehouden 
vergadering besloten heeft de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, 
alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke 
besluiten blijkt uit de notulen van het verhandelde in voormelde vergadering, 
waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; 

b. de statuten van de vereniging laatstelijk algeheel zijn vastgesteld bij haar 
oprichting bij akte, verleden op zestien januari tweeduizend zes voor mr. C. 
Holdinga, notaris te Amsterdam, en nadien gedeeltelijk zijn gewijzigd bij akte 
verleden op zeventien juni tweeduizend zestien voor mr. D.W. Doude van 
Troostwijk te Gooise Meren. 

In verband met het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als 
gemeld, de statuten als volgt gewijzigd vast te stellen: 
Begripsbepalingen 
Artikel 1. 

• de ‘vereniging’: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; 

• ‘Delta Lloyd Pensioenfonds’: de stichting Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd, 
met zetel te Amsterdam, adres 1096 BC Amsterdam, Amstelplein 6 en 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41198865; 

• de ‘algemene ledenvergadering’: de algemene vergadering van de vereniging; 

• het ‘bestuur’: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 9 van deze 
statuten; 

• ‘NN Group’: de naamloze vennootschap NN Group N.V., met zetel te 
Amsterdam, adres 2595 AS ’s-Gravenhage, Schenkkade 65 en ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 52387534. 

Naam en zetel 
Artikel 2. 
1. De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Oud-medewerkers Delta Lloyd 

Groep (VO-DLG)”. 
2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam 
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Doel 
Artikel 3. 
1. Het doel van de vereniging is de behartiging in de meest ruime zin van de 

gemeenschappelijke belangen van haar leden, in het bijzonder met betrekking 
tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit Delta Lloyd 
Pensioenfonds en in zijn algemeenheid het behartigen van de belangen op 
sociaal-economisch en sociaal-maatschappelijk terrein van genoemde leden. 

2. De vereniging tracht haar doel onder andere te bereiken door: 
 a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden en het activeren dat 

leden elkaar, waar nodig, met raad en daad bijstaan; 
 b. het houden van periodiek overleg en vergaderingen en eventueel het 

organiseren van andere activiteiten voor de leden; 
 c. het geven van nuttige en/of noodzakelijke informatie en voorlichting aan de 

leden van de vereniging; 
 d. een bijdrage leveren aan de door NN Group of een aan haar gelieerde 

partij uit te geven periodiek ten behoeve van informatie en voorlichting aan 
en communicatie met de leden van de vereniging; het staat het bestuur 
echter vrij, om haar moverende redenen, zelf over te gaan tot het uitgeven 
of doen uitgeven van een periodiek; 

 d. het inwinnen van adviezen ten behoeve van de leden bij terzake kundige 
personen en/of instellingen; 

 e. het onderhouden van een regelmatig contact tussen het bestuur van de 
vereniging en het bestuur van NN Group en aan haar gelieerde partijen; 

 f. het onderhouden van een regelmatig contact tussen het bestuur van de 
vereniging en het bestuur van Delta Lloyd Pensioenfonds, het 
verantwoordingsorgaan van Delta Lloyd Pensioenfonds; 

 g. het mogelijk aansluiten bij een overkoepelend orgaan en het samenwerken 
met andere verenigingen en groepen, welke een gelijksoortige doelstelling 
hebben; 

 h. het ten behoeve van de leden bedingen van rechten en het te hunnen 
lasten aangaan van verplichtingen; en 

 i. andere middelen welke het bereiken van haar doelstellingen ten goede 
komen. 

Leden en lidmaatschap 
Artikel 4. 
1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers. 
2. Leden van de vereniging kunnen zijn: 
 a. alle deelnemers van Delta Lloyd Pensioenfonds; 
 b. de weduwe, respectievelijk weduwnaar, van één van de hierboven 

genoemde personen; met weduwe respectievelijk weduwnaar wordt 
gelijkgesteld de partner met wie één van de hierboven genoemde personen 
een geregistreerd partnerschap was aangegaan als bedoeld in artikel 1:80a 
Burgerlijk Wetboek, alsmede de niet geregistreerd samenwonende aan wie 
het Delta Lloyd Pensioenfonds de rechten heeft toegekend van een 
weduwe of weduwnaar. 

3. Ereleden zijn personen die zich op bijzondere wijze voor de vereniging 
verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het bestuur 
benoemd door de algemene ledenvergadering. Een erelid heeft alle rechten van 
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een lid, met uitzondering van het stemrecht, tenzij het erelid tevens lid van de 
vereniging is. Een erelid hoeft niet te voldoen aan de vereisten gesteld in lid 2 
van dit artikel. Een erelid is vrijgesteld van het betalen van contributie. 

4. Begunstigers zijn personen of organisaties die geen lid zijn, die als zodanig 
door het bestuur zijn aanvaard en in de geldmiddelen van de vereniging 
bijdragen. Het bestuur stelt de minimumbijdrage vast. Zij hebben geen 
stemrecht, maar kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. 

5. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de 
secretaris van het bestuur door middel van een bij het secretariaat of de 
internetsite van de vereniging te verkrijgen aanmeldingsformulier. 

6. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. 
Rechten en verplichtingen van de leden 
Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht: 
 a. deel te nemen aan de algemene ledenvergadering en daarin het woord te 

voeren; 
 b. deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten; 
 c. het ontvangen van door of door bemiddeling van de vereniging verspreide 

publicaties. 
2. De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie zoals deze wordt 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
Beëindiging lidmaatschap 
Artikel 6. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden van het lid; 
 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging namens de vereniging; 
 d. door ontzetting. 
2. Opzegging door het lid dient schriftelijk ten minste drie maanden voor het einde 

van het verenigingsjaar te geschieden. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan 
per elektronische mail. 

 Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan geldt zij voor het 
volgende verenigingsjaar. 

3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden indien redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De 
opzegging geschiedt door het bestuur. Vindt op deze grond opzegging plaats, 
dan kan dat gebeuren met onmiddellijke ingang. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt 
met de statuten of reglementen, of met besluiten van de vereniging of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt bij besluit 
van het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met 
opgave van redenen, in kennis gesteld. Het lid heeft gedurende een maand na 
ontvangst van die kennisgeving recht om in beroep te gaan bij op de algemene 
ledenvergadering. Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het 
bestuur, ingesteld. In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het 
verstrijken van de beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag 
waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd door de algemene 
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in 
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de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van 
eventuele functies, welke het in de vereniging bekleedt, met dien verstande dat 
het geschorste lid toegang heeft tot de algemene ledenvergadering waarin het 
besluit tot ontzetting wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te 
voeren. 

Structuur van de vereniging 
Artikel 7. 
De vereniging kent de volgende organen: 
a. de algemene ledenvergadering; 
b. het bestuur. 
De algemene ledenvergadering 
Artikel 8. 
1. De algemene ledenvergadering stelt het beleid van de vereniging vast op 

voorstel van het bestuur en toetst de uitvoering van het beleid door het bestuur. 
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden. 
 De voorzitter van het bestuur zit de algemene ledenvergadering voor. Bij zijn 

belet of ontstentenis voorziet het bestuur in zijn vervanging. 
3. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op een door het bestuur te 

bepalen plaats in Nederland. 
4. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur of 

twintig leden. 
5. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk, 

waaronder begrepen per elektronische mail, aan de leden en niet later dan op 
de vijftiende dag voor die van de vergadering, de dag van oproeping en die van 
de vergadering meegerekend. Hierbij worden de plaats, datum, aanvangstijd en 
de op de vergadering te behandelen onderwerpen gemeld. 

6. Geschorste leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering waarin 
het besluit tot hun schorsing wordt behandeld; geschorste leden zijn bevoegd in 
de vergadering over hun schorsing het woord te voeren. 

7. Over toelating tot de algemene ledenvergadering van andere dan de hierboven 
bedoelde personen beslist het bestuur. 

8. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een 
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een lid kan in een 
vergadering niet als gevolmachtigde van meer dan tien leden optreden. 

Het bestuur 
Artikel 9. 
1. Tot het bestuur kunnen uitsluitend leden toetreden, die voldoen aan het 

gestelde in artikel 4 lid 2 sub a, en in dienst waren van een onderneming die 
voor het verzorgen van de pensioenen van haar werknemers een 
overeenkomst heeft gesloten met Delta Lloyd Pensioenfonds. 

2. Behoudens beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging. 

 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van 
de vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

3. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen 
aantal van ten minste vijf bestuursleden. Het bestuur van de vereniging bestaat 
uit een oneven aantal leden. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en 
ontslagen door de algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden op niet-
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bindende wijze voorgedragen door het bestuur of door twintig leden tezamen, 
indien dit ten minste twintig dagen voor het houden van de vergadering gebeurt 
door middel van een kennisgeving aan de secretaris van de vergadering. 

4. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan. De voorzitter wordt in functie door de algemene 
ledenvergadering benoemd. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. De 
functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen eventueel 
over twee personen worden verdeeld. 

5. Het dagelijks bestuur is in het bijzonder belast met de dagelijkse gang van 
zaken, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

6. De verkiezing als lid van het bestuur geldt voor een periode van ten hoogste 
drie jaren.  

 Ieder jaar treedt een aantal van de leden van het bestuur af volgens een door 
het bestuur vastgesteld rooster.  

 Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in.  

 Een volgens rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk doch ten hoogste 
driemaal herbenoembaar. 

7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurslid of bestuursleden 
is (zijn) de overblijvende bestuurslid of bestuursleden met het gehele bestuur 
belast. 

 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige 
bestuurslid wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe 
door de algemene ledenvergadering steeds moet zijn aangewezen. 

       Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid 
dat 

 a. het bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven dagen 
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of 

 b. het bestuurslid is geschorst. 
8. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden 

zulks wenselijk achten, doch ten minste éénmaal per kwartaal. 
9. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens 

ontstentenis door de vice-voorzitter. 
10. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering één stem uit. 
11. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen in een 

vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig 
is. 

12. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien 
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met 
het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer 
hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit 
genomen door de algemene ledenvergadering. 

13. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden notulen gehouden. 
Deze notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld 
en ten blijke daarvan door de dan fungerende voorzitter en secretaris getekend. 

14. Bestuursleden worden door of vanwege de vereniging niet bezoldigd. 
Vertegenwoordiging 



6 

Artikel 10. 
1. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen en 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. 

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien wordt de vereniging 
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur 
waaronder te allen tijde een lid van het dagelijks bestuur. De vereniging kan 
aan de penningmeester volmacht verlenen om binnen bepaalde grenzen 
zelfstandig te beschikken over de geldmiddelen van de vereniging. 

Commissies 
Artikel 11. 
1. Binnen de vereniging kunnen door het bestuur tijdelijk of duurzaam werkzame 

commissies worden ingesteld, zo veel mogelijk bestaande uit leden van de 
vereniging. Commissies krijgen hun taakopdracht van het bestuur en handelen 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 

2. Met betrekking tot commissies worden in een huishoudelijk reglement nadere 
regelingen vastgelegd, behoudens wanneer door middel van een 
statutenwijziging nadere bepalingen terzake in de statuten moeten worden 
opgenomen. 

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering 
Artikel 12. 
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid van de algemene ledenvergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde 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 ledenvergadering genomen met een gewone meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan wederom 
geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 
staken. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, 
beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over andere voorstellen dan hiervoor in lid 5 bedoeld 
komt geen besluit tot stand. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 
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hoofdelijke stemming verlangt. 
Geldmiddelen 
Artikel 13. 
1. De geldmiddelen van de vereniging omvatten: 
 a. de contributies van de leden; 
 b. subsidies; 
 c. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
 d. alle overige wettig verworven baten. 
2. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd in de loop van een verenigingsjaar 

is de contributie over dat jaar voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan 
terzake ontheffing verlenen op grond van bijzondere omstandigheden. 

Kascontrolecommissie 
Artikel 14. 
De algemene ledenvergadering benoemt op niet-bindende voordracht van het 
bestuur jaarlijks een kascontrolecommissie van ten minste drie personen die geen 
deel uitmaken van het bestuur. Een van de in de vorige zin bedoelde personen 
fungeert als reservelid van de kascontrolecommissie. De benoeming is geschied 
voor drie jaar, waarbij een benoemd lid het eerste jaar als reserve-lid fungeert; 
jaarlijks treedt één lid van de kascommissie af. De commissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt in de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. Eenzelfde 
persoon kan niet meer dan drie achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de 
kascontrolecommissie. 
Verenigingsjaar en jaarverslag 
Artikel 15. 
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen 
van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur aan 
de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit waarin rekening en 
verantwoording over het gevoerde beleid en beheer wordt gegeven, een en 
ander met inachtneming van artikel 2:48 lid 1 Burgerlijk Wetboek en roept een 
algemene ledenvergadering bijeen waarin het jaarverslag wordt behandeld. 

4. De algemene ledenvergadering stelt de jaarrekening vast. De algemene 
ledenvergadering kan het bestuur décharge verlenen voor haar beleid 
gedurende dit jaar voorzover die werkzaamheden uit de overgelegde stukken 
blijken of daarvan mededeling is gedaan aan de algemene ledenvergadering. 

Huishoudelijk reglement 
Artikel 16. 
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen 

bepalingen mag bevatten die in strijd met deze statuten zijn. 
2. Besluiten ter vaststelling en/of wijzigingen van het huishoudelijk reglement 

kunnen slechts worden genomen op voorstel van het bestuur door de algemene 
ledenvergadering, met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 
stemmen. 

Statutenwijziging en ontbinding 
Artikel 17. 
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1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging, kan 
slechts worden genomen op voorstel van het bestuur door de algemene 
ledenvergadering met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 
stemmen. 

2. Na de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling tot 
statutenwijziging of ontbinding moet ten minste vijftien dagen voor de 
vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, respectievelijk waarin de consequenties van de 
ontbinding worden vermeld, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens door de algemene ledenvergadering, op 
voorstel van het bestuur, de bestemming van het batig saldo na vereffening 
worden bepaald. De bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming 
met het doel van de vereniging te zijn. 

SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit is door mij, notaris, 
aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document 
vastgesteld.  
Deze akte is verleden te Gooise Meren op de datum aan het begin van deze akte 
vermeld. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte 
een ontwerp daarvan te hebben ontvangen. De zakelijke inhoud van de akte is aan 
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft 
verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te 
stemmen. Vervolgens is de akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 
verschenen persoon en tenslotte door mij, notaris, ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 

 

 

 


