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Heden, zeventien maart tweeduizend veertien, 	  

verscheen voor mij, mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam: 	  

de heer mr. Vincent van Kampen, per adres Stibbe, 1077 ZZ Amsterdam, Strawinskylaan 2001, 

geboren te Sassenheim op tien mei negentienhonderd zesentachtig. 	  

De comparant verklaarde als volgt: 	  

• de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid European Young Bar 

Association, met zetel te Amsterdam, adres 1076 ED Amsterdam, Fred. Roeskestraat 

100, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40539087 (de "Vereniging"), 

zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op negen mei tweeduizend drie voor mr. 

P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam; 	  

• de algemene vergadering van de Vereniging heeft op vijftien maart tweeduizend 

veertien besloten om de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen; en 	 

• voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende 

statutenwijziging tot stand te brengen; 	  

./. 	• 	van deze besluiten blijkt uit het uittreksel nit de notulen van de betrokken vergadering 

dat aan deze akte wordt gehecht. 	  

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de 

vennootschap geheel te wijzigen zodat de statuten komen te luiden als volgt: 	  

1. 	DEFINITIES 	  

In deze statuten (hiema te noemen de "Statuten") wordt aan de volgende begrippen de 

volgende betekenis toegekend: 	  

"Algemene Vergadering"; de algemene vergadering van Leden als omschreven in 

Artikel 9.1. 	  

"Artikel"; een artikel in de Statuten. 	  

"Bestuur"; het bestuur van de Vereniging als bedoeld in Artikel 13. 	  

"Bestuursleden"; leden van het Bestuur. 	  

"Doelstellingen"; de doelstellingen als beschreven in Artikel 3. 	  

"Fundamentele Principes"; de principes als bedoeld in Artikel 4. 	  

"Functionarissen"; de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de 

secretaris van de Vereniging. 	  

"Geassocieerd Lid"; de houder van een geassocieerd lidmaatschap als bedoeld in 

Artikel 7.5. 	  

"Honorair Lid"; de houder van een honorair lidmaatschap als bedoeld in Artikel 7.6. 
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"Individueel Lid"; houder van een individueel lidmaatschap als bedoeld in Artikel 

7.4. 	  

"Jaarvergadering"; de betekenis als omschreven in Artikel 9.2. 	  

"Jonge Jurist"; een Jurist die jong is op grond van de criteria die worden gehanteerd 

door zijn of haar Organisatie. 	  

"Jurist"; een ieder die gerechtigd is recht te beoefenen op grond van de regels van de 

lokale balie/orde waaronder tevens begrepen advocaten, in-house lawyers, 

bedrijfsjuristen, fiscalisten, notarissen en enig ander erkend juridisch beroep. 	 

"Lid"; een lid van de Vereniging binnen een van de vier categorieen lidmaatschap als 

bedoeld in Artikel 7 en omvat mede ieder individueel lid van, of vertegenwoordigde 

door, een Organisatielid. 	  

"Organisatie"; elke balie, rechtsgemeenschap, vereniging of organisatie die Jonge 

Juristen vertegenwoordigt of waarvan meer dan vijftig procent (50%) van de leden 

kwalificeren als Jonge Juristen. 	  

"Organisatielid"; houder van een organisatielidmaatschap als bedoeld in Artikel 7.3. - 

"Meerderheid"; een aantal stemmen gelijk aan ten minste de helft plus een van de 

geldig uitgebrachte stemmen door Leden aanwezig in een Jaarvergadering of 

Algemene Vergadering, respectievelijk door de Bestuursleden aanwezig in een 

vergadering van het Bestuur. 	  

"Vereniging"; de European Young Bar Association, met zetel te Amsterdam. 	 

"Voormalig Voorzitter"; de voormalig voorzitter als bedoeld in Artikel 13.3. 	 

2. NAAM, ZETEL 	  

2.1. 	De Vereniging draagt de naam "European Young Bar Association". 

2.2. 	Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is thans ingeschreven in het 

handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40539087. 

3. DOEL 	  

3.1. 	De Vereniging heeft ten doel: 	  

(a) het onderschrijven en uitdragen van de Fundamentele Principes; 	 

(b) het bevorderen van het welzijn van Jonge Juristen in Europa; 	  

(c) het onderwijzen en opleiden van Jonge Juristen in Europa; 	  

(d) het mogelijk maken van uitwisselingen van Jonge Juristen tussen landen in 

Europa; 	  

(e) het bevorderen en ontwikkelen van Organisaties, met name in Centraal- en 

Oost Europa; 	  

(f) het coordineren van de agenda's van Organisaties in Europa en het opstellen 

van een evenementenkalender; 	  

(g) het beInvloeden van het beleid betreffende Jonge Juristen bij aIle Europese 
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instellingen, en in het bijzonder bij de Europese Commissie en het Europese 

Parlement; 	  

(h) het ter beschikking stellen van informatiebronnen en het publiceren van 

rechtsvergelijkende artikelen over juridische systemen en procedures in 

Li dstaten; 	  

(i) het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en levensstandaard van Jonge 

Juristen in Europa; 	  

het begeleiden van Organisaties die in moeilijkheden verkeren of die hulp 

vragen bij een bepaald project; 	  

(k) 	het onderhouden van een website ter facilitering van het uitwisselen van 

informatie voor en tussen de Leden; 	  

(I) 	het ontwikkelen en stimuleren van een professioneel netwerk onder de 

Led en; 	  

(m) om conferenties ten behoeve van de Leden te organiseren en te helpen 

organiseren; en 	  

(n) om tijdschriften, joumaals en andere schriftelijke publicaties te publiceren. 	

3.2. 	De Vereniging heeft de volgende bevoegdheden om haar doelen nate streven: 	 

(a) het uitlenen van gelden en daarvoor zekerheid vragen voor zover dit dient ter 

verwezenlijking van een of meer van haar doelstellingen; 	  

(b) het inlenen van gelden bij een bank, een sponsor, een overheidsinstantie, een 

semi-overheidsinstantie of een intergouvernementele organisatie en daarvoor 

zekerheid stellen voor zover dit dient ter verwezenlijking van eon of meer 

van haar doelstellingen; 	  

(c) het huren van onroerende zaken; 	  

(d) het storten van gelden op een depositorekening, met dien verstande dat niet 

met deze gelden wordt gespeculeerd; 	  

(e) het oprichten van vennootschappen en daarin een belang hebben ten behoeve 

van bijzondere projecten die risicovol zouden kunnen zijn; en 	  

(f) al het overige om het bovenstaande te bevorderen, daarbij inbegrepen het 

aandacht vragen voor sociale en andere aspecten en in het algemeen het 

behartigen van de belangen van Jonge Juristen in Europa. 

3.3. 	De Vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 	  

4. 	FUNDAMENTELE PRINCIPES 	  

De Vereniging en haar Leden onderschrijven en zijn gebonden aan de volgende 

fundamentele principes: 	  

(a) 	Het steunen en naleven van de wet in de brede zin van het woord (the Rule 

of Law); 	  
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(b) Het principe van democratie als basis voor politieke besluitvorming op alle 

niveaus van overheden en binnen de Vereniging; 	  

(c) De principes zoals neergelegd in de Europese Conventie voor de rechten van 

de mens; en 	  

(d) Het belang van toegang tot de rechter. 	  

5. 	TAAL 	  
5.1. 	De officiele taal van de Vereniging is Engels. 	  

5.2. 	Het staat de Leden vrij in andere talen to communiceren buiten de officiele 

vergaderingen van de Vereniging. 	  

6. 	GELDMIDDELEN 	  

6.1. 	De geldmiddelen van dc Vereniging kunnen onder meer worden gevormd door: 	 

(a) contributies van Leden; 	  

(b) inkomsten uit verkopen van publicaties; 	  

(c) subsidies; 	  

(d) sponsorgelden; en 	  

(e) donaties. 

6.2. 

	

	De administratie en boekhouding zal namens het Bestuur worden bijgehouden door de 

penningmeester. 

6.3. 	De munteenheid die door de Vereniging wordt gebruikt is de EURO. 	  

6.4. 	Het boekjaar van de Vereniging loopt van een april tot en met eenendertig maart van 

het daarop volgende jaar. 	  

6.5. 	Ten minste den keer per kalenderjaar zal de Vereniging een kascommissie benoemen. 

Doze commissie dient te bestaan uit drie Individuele Leden of leden van een 

Organisatielid die op het moment van benoeming en gedurende de twaalf maanden 

daarvoor geen Bestuurslid waren. 

6.6. 	Ten minste tweeenveertig (42) dagen voor de Jaarvergadering zal de penningmeester 

het jaarverslag presenteren aan de kascommissie zodat de kascommissie zich ervan 

kan vergewissen of de administratie op deugdelijke wijze is gevoerd. 	  

6.7. 	De kascommissie zal het jaarverslag beoordelen en is tot achtentwintig (28) dagen 

voor de Jaarvergadering bevoegd: 	  

(a) vragen stellen over het jaarverslag aan de penningmeester; en 	  

(b) inzage te vragen van documenten die verband houden met het jaarverslag. 

6.8. 	De kascommissie zal haar eigen rapport opstellen dat in overeenstemming met Artikel 

11(d) zal worden gepresenteerd. Dit rapport zal ten minste veertien (14) dagen voor de 

Jaarvergadering aan het Bestuur ter beschikking worden gesteld. 	  

7. 	LIDMAATS CHAP 	  
7.1. 	Er zijn vier categorieen lidmaatschap: 	  
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(a) het organisatielidmaatschap; 	 

(b) het individueel lidmaatschap; 	 

(c) het geassocieerd lidmaatschap; en 

(d) het honorair lidmaatschap. 	 

	

7.2. 	De voorwaarden voor het voortduren van het lidmaatschap zijn dat het Lid: 	 

(a) de Fundamentele Principes steunt; 	  

(b) de statuten en alle andere regels, regelingen en besluiten die worden gemaakt 

door de organen van de Vereniging naleeft; en 	  

(c) indien van toepassing, jaarlijks contributie betaalt. 

	

7.3. 	Een Organisatielid kan iedere Organisatie in Europa zijn. De Organisatie kan 

nationaal, regionaal, provinciaal, statelijk of stedelijk van aard zijn. 	  

	

7.4. 	Een Individueel Lid kan zijn elke Jonge Jurist die in Europa werkzaam is en geen lid 

is van een Organisatie met een organisatielidmaatschap. 

	

7.5. 	Een Geassocieerd Lid kan een Organisatie of een Jonge Jurist in elk land zijn. 	 

	

7.6. 	leder Bestuurslid wordt op het moment dat hij ophoudt Bestuurslid te zijn automatisch 

Honorair Lid. Voorts kan een Honorair lid zijn ieder ander individu of andere 

organisatie ten aanzien van wie de Algemene Vergadering zulks heeft besloten. 

	

7.7. 	Slechts Organisatieleden en Individuele Leden zijn leden in de zin van titel 2 van 

Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Geassocieerde Leden en Honoraire Leden zijn geen leden 

in de zin van voormelde titel en hebben geen stemrecht tijdens de Jaarvergaderingen 

en/of de Algemene Vergaderingen. 	  

	

7.8. 	Het lidmaatschap loopt van boekjaar tot boekjaar en door elk Lid, met uitzondering 

van Honoraire Leden, dient ieder jaar contributie te worden betaald. 	  

	

7.9. 	De Algemene Vergadering stelt per categorie lidmaatschap de contributie vast. Voor 

Honoraire Leden kan geen contributie worden vastgesteld. Voor wat betreft 

Geassocieerde Leden kan de Vereniging onderscheid maken tussen Organisaties en 

Individuele Leden. De penningmeester zal een lijst van de verschillende contributies 

bijhouden en op de website publiceren. 	  

	

7.10. 	De verschuldigde contributie dient jaarlijks voor 66n april te worden betaald. 	 

	

7.11. 	Aanmeldingen voor een lidmaatschap zullen schriftelijk worden gedaan bij de 

voorzitter. 	  

	

7.12. 	Zodra de voorzitter een aanmelding ontvangt zal deze worden doorgestuurd aan het 

Bestuur zodat het Bestuur kan beslissen of de aanvrager zal worden toegelaten, dan 

wel zal worden geweigerd. 	  

	

7.13. 	Indien een aanvraag wordt afgewezen, kan de aanvrager schriftelijk kenbaar maken 

aan het Bestuur dat de aanvraag moet worden beoordeeld door de Algemene 

Vergadering tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering. 	  
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7.14. 	Onder deze omstandigheden, dient de aanvraag to worden vermeld op de agenda voor 

de eerstvolgende Algemene Vergadering en zal de aanvrager zoals bepaald in Artikel 

9.3 op de hoogte worden gesteld van de Algemene Vergadering. 	  

7.15. 	De Algemene Vergadering zal beslissen of de aanvrager zal worden toegelaten. 	 

7.16. 

	

	De secretaris zal per categoric een lijst van Leden bijhouden, welke lijst jaarlijks 

wordt geactualiseerd, op de website van de Vereniging zal worden gepubliceerd en 

steeds als onderwerp op de agenda van de Jaarvergadering zal worden geplaatst. 	 

8. 	EINDE LIDMAATSCHAP 	  

8.1. 

	

	Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt door schriftelijke opzegging door het Lid 

of door ontzetting door het Bestuur. 

8.2. 	Een Lid kan zijn of haar lidmaatschap op elk moment opzeggen, maar zal in geen 

geval recht hebben op terugbetaling van reeds betaalde contributie. 	  

8.3. 	Het Bestuur kan besluiten tot ontzetting van een Lid uit het lidmaatschap van de 

Vereniging in de volgende omstandigheden: 	  

(a) het Lid steunt de Fundamentele Principes niet of niet !anger; 	  

(b) het Lid leeft de Statuten of andere regels, regelingen of besluiten van de 

Vereniging niet na; 	  

(c) het Lid handelt in strijd met de belangen van de Vereniging; of 	  

(d) voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet langer van de 

Vereniging kan worden gevergd. 	  

Het besluit van het Bestuur tot ontzetting van een Lid treedt onmiddellijk in working. - 

8.4. 	Na ontzetting informeert de Voorzitter het desbetreffende Lid binnen veertien (14) 

dagen na het besluit per aangetekende post over diens ontzetting met opgave van de 

redenen voor de ontzetting. 	  

8.5. 	Het desbetreffende Lid kan binnen tweeenveertig (42) dagen na het besluit schriftelijk 

beroep kan instellen bij het Bestuur door to stollen dat het besluit moot worden 

onderworpen aan het oordeel van de Algemene Vergadering. 	  

8.6. 	Naar aanleiding van het beroep zal de vraag of het Lid had moeten worden ontzet uit 

het lidmaatschap van de Vereniging op de agenda worden geplaatst voor de 

eerstvolgende Algemene Vergadering en zal het desbetreffende lid worden 

opgeroepen voor de Algemene Vergadering als bepaald in Artikel 9.3. 

8.7. 	De Algemene Vergadering zal vervolgens beslissen over de vraag of de ontzetting 

door het Bestuur van het desbetreffende Lid terecht is geweest. Het desbetreffende Lid 

wordt geacht gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep to zijn geschorst. 

8.8. 	Een Lid wordt geschorst door het Bestuur zolang het Lid niet voldoet aan zijn 

verplichting contributie to betalen als bedoeld in Artikel 7.8. Door schorsing is het 

desbetreffende Lid niet langer gerechtigd Jaarvergaderingen en/of Algemene 
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Vergaderingen bij te wonen en daarin zijn stem uit te brengen. De schorsing is 

opgeheven zodra betaling van de contributie alsnog plaatsvindt. 	  

9. 	VERGADERINGEN 	  

9.1. 

	

	Een vergadering van de Vereniging die overeenkomstig dit Artikel bijeen is geroepen 

en die openstaat voor aIle Leder' zal hierna worden aangeduid als de "Algemene 

Vergadering". 	  

9.2. 

	

	Een Algemene Vergadering zal ten minste eenmaal per kalenderjaar (de 

"Jaarvergadering") worden gehouden. 

9.3. 

	

	De Jaarvergadering wordt bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van ten 

minste achtentwintig (28) dagen door een door de secretaris aan de Leden te zenden 

schriftelijke mededeling van het tijdstip en de plaats waar de vergadering wordt 

gehouden. 

9.4. 	Indien een van de navolgende onderwerpen op de Algemene Vergadering zal worden 

behandeld, dan bevat het oproepingsbericht hierover gedetailleerde informatie: 	 

(a) het voorstel tot statutenwijziging overeenkomstig Artikel 15; 	  

(b) het voorstel de contributie aan te passers; of 	  

(c) het voorstel de Vereniging te ontbinden overeenkomstig Artikel 17. 	 

9.5. 

	

	In ieder geval zal een Algemene Vergadering warden gehouden indien het Bestuur 

daartoe besluit, of indien de secretaris een schriftelijk verzoek daartoe ontvangt, welk 

verzoek is ondertekend door ten minste twintig procent (20%) van de Leden, met dien 

verstande dat het aantal Leden dat het verzoek heeft ondertekend ten minste vijf (5) 

zal bedragen. 	  

9.6. 

	

	De secretaris zal ten minste zeven (7) dagen voor de datum van de Algemene 

Vergadering een schriftelijke agenda en de notulen van de voorafgaande Algemene 

Vergadering verspreiden onder de Leden, samen met: 	  

(a) indien het een Jaarvergadering betreft, de documenten als genoemd in 

Artikel 11(a) tot en met 11(d); en 	  

(b) indien de behandeling van het jaarplan en budget van het Bestuur op de 

agenda staat, een kopie van het jaarplan en budget. 	  

	

9.7. 	De Algemene Vergadering zal worden geleid door de voorzitter. De voorzitter bepaalt 

welke procedures tijdens de vergadering warden gevolgd. 	  

	

9.8. 	Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de Algemene Vergadering geleid door de 

vicevoorzitter. Is ook de vicevoorzitter niet aanwezig bij de Algemene Vergadering, 

dan kiest het Bestuur voorafgaand aan de desbetreffende Algemene Vergadering uit 

zijn midden degene die de Algemene Vergadering zal Leiden. 	  

	

9.9. 	De Secretaris zal voor iedere Algemene Vergadering een agenda opstellen en notulen 

opmaken van hetgeen ter vergadering wordt besproken en besloten. 	  
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10. 	STEMRECHT 	  

10.1. 	Honoraire leden en Geassocieerde Leden hebben in de Algemene Vergadering geen 

stemrecht. 	  

10.2. 	Individuele Leden die niet zijn geschorst hebben ieder een stem. 	  

10.3. 	Organisatieleden die niet zijn geschorst hebben ieder twee stemmen. 	  

10.4. 	De stemmen moeten in persoon worden uitgebracht en kunnen niet bij volmacht of 

schriftelijk worden uitgebracht, Een Organisatielid kan haar twee stemmen laten 

uitbrengen door vertegenwoordiging door een individueel lid dat lid is van de 

desbetreffende Organisatie of wordt vertegenwoordigd door de betreffende 

Organisatie. 	  

10.5. 	Tenzij de wet of de Statuten anders bepalen, zoals in de Artikelen 14.9, 15.2 en 17.1, 

wordt een besluit door de Algemene Vergadering genomen bij Meerderheid. 	 

10.6. 	De manier waarop wordt gestemd en de manier waarop de stemmen worden geteld 

worden bepaald door de Voorzitter. 	  

10.7. 

	

	Het oordeel van de Voorzitter omtrent de uitslag van de stemming is beslissend, tenzij 

onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de Voorzitter de juistheid daarvan 

wordt betwist in well< geval een nieuwe stemming plaatsvindt. 	  

11. JAARVERGADERING 	  

Tijdens de Jaarvergadering komt in ieder geval aan de orde: 	  

(a) 	het jaarverslag van de Vereniging zoals gepresenteerd door de voorzitter; 	

(b) 	het financiele jaarverslag en de jaarrekening zoals gepresenteerd door de 

penningmeester; 	  

(c) de ledenlijst zoals gepresenteerd door de secretaris; 	  

(d) het rapport van de kascommissie zoals gepresenteerd door de kascommissie; 

(e) na goedkeuring door de Jaarvergadering van de in dit Artikel genoemde 

verslagen, de decharge van de Bestuursleden voor het in het aan de 

Jaarvergadering voorgaande verenigingsjaar gevoerde beleid; 	  

(f) de verkiezing van het Bestuur voor het volgende boekjaar; en 	  

de benoeming van de kascommissie. 	  

12. 	COMMISSIES 	  

12.1. 	Het Bestuur is bevoegd commissies in te stellen ten behoeve van ieder project 

waarvoor het Bestuur dat nodig acht. 	  

12.2. 	Commissies zijn te alien tijde rekening en verantwoording verschuldigd aan het 

Bestuur en hebben geen beslissingsbevoegdheid, met uitzondering van die 

beslissingen, die door het Bestuur zijn gedefinieerd. 	  

12.3. 	Het Bestuur is bevoegd op ieder moment de bevoegdheden van een commissie in te 

trekken of te wijzigen. 	  
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12.4. 	Een commissie wordt samengesteld door het Bestuur, met dien verstande dat te alien 

tijde minimaal een Bestuurslid lid van de commissie zal zijn. 	  

13. 	HET BESTUUR 	  

13.1. 	Het Bestuur bestaat uit: 	  

(a) de Functionarissen; 	  

(b) de Voormalig Voorzitter; en 	  

(c) drie individuele Leden. 	  

13.2. 	Het Bestuur zal conform Artikel 14 jaarlijks worden benoemd tijdens de 

Jaarvergadering voor een periode van een jaar. 	  

13.3. 	De voorzitter wordt automatisch Voormalig Voorzitter zodra een nieuwe voorzitter is 

gekozen en zal Voormalig Voorzitter blijven tot de volgende Jaarvergadering. 	 

13.4. 	Indien geen voltallig Bestuur is benoemd tijdens de Jaarvergadering, hebben de 

Functionarissen het recht om individuele Leden te co8pteren als Bestuurslid voor een 

periode van niet meer dan een jaar, welke periode eindigt bij de volgende 

Jaarvergadering. Het Bestuur bestaat uit niet meer dan acht leden, inclusief de 

Functionarissen en de Voormalig Voorzitter. 	  

13.5. 	De Algemene Vergadering en het Bestuur streven ernaar, voor zover mogelijk, te 

bewerkstelligen dat het Bestuur zal bestaan uit Bestuursleden uit verschillende 

jurisdicties. 	  

13.6. 	Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging en is tot alle bestuursbesluiten bevoegd 

die nodig zijn, met inachtneming van de Statuten, voor de verwezenlijking van het 

doel van de Vereniging. 	  

13.7. 	Het Bestuur is bevoegd de Vereniging te binden waarvoor verantwoording dient te 

worden afgelegd aan de Leden in de Algemene Vergadering. 	  

13.8. 	Het Bestuur streeft er naar ten minste drie maal per jaar te vergaderen. 	  

13.9. 	Het Bestuur vergadert in persoon, per telefoon of door middel van elektronische 

middelen. 	  

13.10. Het Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter en de voorzitter bepaalt de 

procedures. 	  

13.11. 	Tenzij de wet of de statuten anders voorschrijven, zoals in de Artikelen 14.9 en 17.3, 

besluit het Bestuur bij Meerderheid. 	  

13.12. De secretaris maakt notulen op van de vergaderingen van het Bestuur en de Algemene 

Vergaderingen en neemt de verantwoordelijkheden als bedoeld in de Artikelen 7.16, 

9.3, 9.4, 9.6, 9.9, 11(c) en 14.3 op zich. 	  

13.13. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiele bestuur van de Vereniging 

en neemt de verantwoordelijkheden als bedoeld in de Artikelen 6.2, 6.6, 7.9 en 11(b) 

op zich. 	  
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13.14. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het jaarlijkse budget van de Vereniging en voor 

het plannen van de activiteiten van de Vereniging. Het Bestuur zal een jaarplan en 

budget presenteren gedurende de eerste Algemene Vergadering die plaatsvindt nadat 

de Jaarvergadering heeft plaatsgevonden. Deze Algemene Vergadering dient zo snel 

als redelijkerwijs mogelijk te worden gehouden. 	  

14. 	BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSLEDEN 	  
14.1. 	Met uitzondering van de Voormalig Voorzitter, worden Bestuursleden jaarlijks 

benoemd door de Algemene Vergadering tijdens de Jaarvergadering. 	  

14.2. 	Om benoembaar te zijn als Bestuurslid, dient de desbetreffende persoon: 	  

(a) een individueel Lid te zijn; 	  

(b) te worden voorgedragen door een ander Lid; en 	  

(c) tenminste vierentwintig (24) uur voor de Algemene Vergadering een 

schriftelijk verzoek strekkende tot benoeming te richten aan de secretaris. 	

14.3. 	De Secretaris zal de schriftelijke verzoeken tot benoeming verspreiden onder de Leden 

die aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering. 	  

14.4. 	Kandidaten kunnen naar niet meer dan een van de posities als Functionaris 

solliciteren. 	  

14.5. 	Indien er slechts een kandidaat is voor een bepaalde positie, dan zal deze kandidaat 

alleen worden benoemd indien een Meerderheid voor dit besluit stemt. 	  

14.6. 	Indien er meer dan e'en kandidaat is voor een van de posities als Functionaris, wordt de 

kandidaat met de meeste stemmen benoemd. 	  

14.7. 	In het geval waarin de stemmen omtrent een benoeming staken, zal het lot beslissen. 

De voorzitter beslist over de procedure van loting. 	  

14.8. 	Indien eon van de vacante functies van Bestuurslid niet wordt vervuld door 

benoeming, kan het benoemde Bestuur een Bestuurslid uit zijn midden als zodanig 

aanwijzen op een wijze vast te stellen door de benoemde Bestuursleden binnen twee 

maanden na de Jaarvergadering. 	  

14.9. 	De Algemene Vergadering en/of het Bestuur kunnen to alien tijde besluiten een 

Bestuurslid te ontslaan. Een dergelijk besluit dient te worden genomen met tenminste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 	  

15. 	STATUTENWIJZIGING 	  

15.1. 	De Statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 

Vergadering waartoe alle Leden zijn opgeroepen, overeenkomstig Artikel 9 met de 

mededeling dat op de Algemene Vergadering een wijziging van de Statuten zal 

worden voorgesteld en waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen. 

15.2. 	Een wijziging wordt aangenomen door een met ten minste twee derden van de geldig 

uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering. 	  

Stibbe 



16. QUORUM 	  

16.1. 

	

	Op een Algemene Vergadering en een Jaarvergadering kunnen slechts geldige 

besluiten worden genomen indien niet minder dan acht (8) Leden of een derde van het 

aantal op het moment van de vergadering geregistreerde Leden, indien dit laatste 

aantal hoger is, aanwezig is op de desbetreffende vergadering. 	  

16.2. 

	

	Indien niet het aantal vereiste Leden aanwezig is, wordt binnen vijf maanden een 

nieuwe vergadering uitgeschreven, welke vergadering geldig kan besluiten, ongeacht 

het aantal aanwezige leden. 	  

16.3. 	Tijdens een bestuursvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien niet 

minder dan drie Bestuursleden aanwezig zijn. 	  

17. ONTBINDING 	  
17,1. 	De Vereniging wordt ontbonden door een met ten minste twee derden van de geldig 

uitgebrachte stemmen genomen besluit op een Algemene Vergadering. 	  

17.2. 	In ieder geval zal de Vereniging van rechtswege zijn ontbonden indien zij minder dan 

drie laden heeft. 	  

17.3. 

	

	In geval van ontbinding zal het Bestuur bij een besluit genomen met ten minste twee 

derden van de uitgebrachte stemmen de bestemming van het batig saldo vaststellen. 

18. VRIJWARING 	  
De Vereniging vrijwaart de Bestuursleden, voor zover de financidn van de Vereniging 

toereikend zijn, voor iedere aansprakelijkheid die verband houdt met het rechtmatig 

uitoefenen van de bestuurstaken ter verwezenlijking van het doel van de Vereniging. 	

19. 	GESCHILLEN 	  

19.1. 	Geschillen zullen bij besluit door de Algemene Vergadering worden beslecht. 	 

19.2. 	De Algemene Vergadering kan de beslechting van een geschil overlaten aan het 

Bestuur, in well( geval de beslissing van de voorzitter bindend is. 	  

20. 	TOEPASSELIJK HECHT 	  

20.1. 	De Vereniging is onderworpen aan Nederlands recht. 	  

20.2. 	Nederlands recht is eveneens van toepassing op de interpretatie van de Statuten en 

geschillen. 	  

Slotbepaling 	  

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. 	  

De inhoud van daze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. 	 

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de 

akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. 	  

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de 

verschenen persoon en mij, notaris, om zestien uur dertig minuten. 	  

(Getekend): V. van Kampen, P.H.N. Quist. 	  

Stibbe 
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Stibbe 



by: k.t5en Bregne 
titlecretary 

by: Andrea Sciarrk 
title: Chairman 

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF 
EUROPEAN YOUNG BAR ASSOCIATION 

Extract from the minutes of the general meeting of the association (vereniging) European Young 
Bar Association, having its seat in Amsterdam, its address at 1075 BC Amsterdam, the 
Netherlands, Prins Hendriklaan 16, registered in the trade register under number 40539087 
("EYBA"), which meeting was held in Edinburgh on 15 March 2014. 

AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF EYBA 

The Chairman informed the meeting that EYBA intends to amend its articles of association as 
further described below. 

The Chairman proposes to: 

amend the articles of association of EYI3A in accordance with the draft deed of the 
amendment of the articles of association, prepared by Stibbe in Amsterdam, with 
reference 15032014 (of which draft deed an unofficial translation in English has been 
prepared and attached to the convocation notice for the meeting); and 

appoint each managing director of EYBA as well as any of the (prospective) civil-law 
notaries and paralegals employed at Stibbe in Amsterdam, to sign the deed of amendment 
of the articles of association and to undertake all other he or she deems necessary or 
useful in relation to the foregoing. 

The Chairman put the proposals to the meeting and established that the meeting adopted the 
resolutions unanimously. 

Finally, the Chairman closed the meeting. 

Signed in 

 

(place) on  IS- 	(146U C 1'1 o .Off  (date) 

    

     

VV1U6009381/10591420v1 
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ARTICLES OF ASSOCIATION 

OF THE EUROPEAN YOUNG BAR ASSOCIATION 

having its seat in Amsterdam, as they read after the deed of amendment. 

Definitions 

Article 1 

1.1 In these Articles of Association (hereinafter referred to as "the Statutes") the following expressions 
shall have the following meanings: 

• "Annual General Meeting"; shall have the meaning ascribed to it in Article 9.2. 

• "Article"; refers to an article of these Statutes. 

• "Associate Member"; the holder of an associate membership as referred to in Article 7.5. 

• "Association"; means the European Young Bar Association, having its corporate seat in 
Amsterdam. 

• "Executive Committee"; is the committee constituted in accordance with Article 13. 

• "Executive Committee Member"; is a member of the Executive Committee. 

• "Fundamental Principles"; are the Fundamental Principles set out in Article 4. 

• "General Meeting"; shall have the meaning ascribed to it in Article 9.1. 

• "Honorary Member"; the holder of an honorary membership as referred to in Article 7.6. 

• "Individual Member"; the holder of an individual membership as referred to in Article 7.4. 

"Immediate Past President"; shall have the meaning ascribed to it in Article 13.3. 

"Lawyer"; means someone who is entitled to practise as a lawyer 
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• according to the rules of his or her Organisation including in-house lawyers, company 
lawyers, tax lawyers, notaries and any other recognised legal profession. 

• "Member"; means a Member of the Association within one of the 

four categories of membership in Article 7 and includes any individual person who is a 
member or delegate of an Organisation Member. 

"Objects"; are the Objects of the Association set out in Article 3. 

"Officers"; are the President, the Vice-President, the Treasurer and the Secretary of the 
Association. 

• "Organisation"; means any Bar or Law Society or other association or 

organisation that represents Young Lawyers or whose membership comprises more than 
50% Young Lawyers. 

• "Organisation Member"; means the holder of an organisation membership as referred to in 
Article 7.3 

• "Simple Majority"; means a number equal to 50% plus 1 of votes cast by the Members at an 
Annual General Meeting or a General Meeting or by the Executive Committee Members present 
at a meeting of the Executive Committee. 

• "Young Lawyer"; means a Lawyer who is young according to the definition given by the 
Organisation 
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Name, seat 

Article 2 

2.1 The name of the Association is the European Young Bar Association. 

2.2 The Association is domiciled in Amsterdam, the Netherlands, and registered with the Dutch 
Chamber of Commerce with number 4053907. 
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Objects, purposes 

Article 3 

3.1 The Objects of the Association are: 

a. to support and promulgate the Fundamental Principles; 

b. to work for the welfare of Young Lawyers in Europe; 

c. to educate and train Young Lawyers in Europe; 

d. to facilitate the exchange of Young Lawyers in Europe; 

e. to encourage and develop Organisations in particular in Central and 
Eastern Europe; 

f. to coordinate the agendas of Organisations in Europe and to produce 
a calendar of events; 

g. to seek to influence policies affecting Young Lawyers at all European 
institutions, and in particular at the European Commission and European Parliament; 

h. to provide a source of information and to produce publications 
comparing judicial systems and procedures in member countries; 

i. to improve the working conditions and standard of living of Young 
Lawyers in Europe; 

j. to support Organisations who are in difficulty or request support for a particular project; 

k. to maintain a website that facilitates the exchange of information 
between Members; 

I. to develop and promote a professional network amongst Members; 

m. to organise, and to assist Members to organise, conferences for the benefit of Members; 

n. to publish magazines, journals and other written publications; 
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3.2 The Association shall have the following powers for the purpose of furthering the Objects: 

a. the Association may lend monies and may request for security for such loans in furtherance 
of its objectives; 

b. the Association may borrow funds from a bank, a sponsor, a governmental institution, a 
semi-governmental institution or an intergovernmental institution and provide securities for 
monies borrowed by it provided it is for the pursuance of the Objects; 

c. the Association may lease real estate; 

d. the Association may invest funds on deposit as long as it is not invested in a speculative 
way; 

e. the Association shall have the power to establish companies in which it retains an interest 
for specific projects which are considered to be risky ventures; and 

f. to do all such other lawful things as shall further the above including the promotion of social 
and other functions and generally to promote the interests of Young Lawyers in Europe. 

3.3 The Association shall not share its profits among its Members. 
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Fundamental Principles 

Article 4 

4.1 The Association and its Members support and are committed to the following fundamental 
principles: 

(a) the maintenance and promulgation of the Rule of Law; 

(b) the principle of democracy as the basis for political decision-making at all levels of 
government, including within the Association; 

(c) the principles enshrined in the European Convention of Human Rights; and 

(d) the importance of access to justice. 
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Language 

Article 5 

5.1 The official language of the Association is English. 

5.2 Members may communicate in any language outside General Meetings of the Association. 



Unofficial translation of the articles of association of the European Young Bar Association. 

Finance 

Article 6 

6.1 The activities of the Association shall be funded by: 

a) Membership fees; 
b) Revenues from sales of publications; 
c) Subsidies; 
d) Sponsorship; and 
e) Donations. 

6.2 The funds of the Association shall be administered by the Treasurer on behalf of the Executive 
Committee. 

6.3 The currency used by the Association shall be the Euro. 

6.4 The financial year of the Association runs from 1st April up to and including 31st  March of the next 
year. 

6.5 At least once in every calendar year, the Association shall establish an Audit Committee consisting 
of any three Individual Members or members of an Organisation Member, provided they are not 
currently, or were not at any time within the preceding 12 month period, Executive Committee 
Members. 

6.6 At least 42 days before the Annual General Meeting, the Treasurer shall present an annual 
financial report to the Audit Committee for the purpose of the Audit Committee satisfying itself that 
the financial management of the Association is in good order. 

6.7 The Audit Committee shall consider the annual financial report and, at least 28 days before the 
Annual General Meeting, may: 

(a) put questions to the Treasurer; and 
(b) ask to see any documents in connection with the annual financial report. 

6.8 The Audit Committee shall prepare its own report to be presented in accordance with Article 
11.1(d) and the report shall be given to the Executive Committee at least fourteen (14) days before 
the Annual General Meeting. 
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Membership 

Article 7 

7.1 There shall be four categories of membership: 

(a) Organisation Members; 
(b) Individual Members; 
(c) Associate Members; and 
(d) Honorary Members. 

7.2 It is a condition of continuing membership of the Association that each Member shall: 

(a) support the Fundamental Principles; 
(b) comply with the Statutes and such other rules, regulations and decisions of the 

Association that may be made; and 
(c) where applicable, pay an annual membership fee. 

7.3 Organisation Membership is available to any Organisation within Europe, whether it be a national, 
regional, provincial, city or state Organisation. 

7.4 Individual Membership is available to any Young Lawyer who practices in Europe and who is not a 
member of, or represented by, an Organisation with Organisation Membership. 

7.5 Associate Membership is available to Organisations in any country or to any Young Lawyer 
individually in any country. 

7.6 Honorary Membership is available to: 

(a) all Executive Committee Members, who will automatically become Honorary Members upon 
ceasing to be Executive Committee Members; and 

(b) any other individual or organisation which the Association decides to appoint as an Honorary 
Member. 

7.7 Organisation Members and Individual Members only are members as described in Title 2, Book 2 
of the Dutch Civil Code. Associate Members and Honorary Members are not members as 
described in the aforementioned Title and are not entitled to vote at the Annual General Meeting 
and/or General Meetings. 
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7.8 Save in respect of Honorary Members, membership of the Association runs from financial year to 
financial year and is subject to the payment of a membership fee. 

7.9 The Association in General Meeting shall decide the membership fees for each category of 
Member. Honorary Members cannot be obliged to pay a membership fee. In relation to Associate 
Members, the Association may distinguish between Associate Members that are Organisations 
and Associate Members that are individuals. A list shall be maintained by the Treasurer and 
published on the Association's website. 

	

7.10 	Membership fees are payable annually in advance by 1st April in each year. 

	

7.11 	Applications for membership shall be made in writing and addressed to the President. 

	

7.12 	The President shall refer the application to the Executive Committee and the Executive 
Committee shall decide whether to admit or reject it. 

	

7.13 	If an application for membership is rejected, the applicant may state in writing that the 
application should be considered by the Association at the next General Meeting. 

	

7.14 	In these circumstances, the application should be included as an item on the agenda of the 
next General Meeting and the applicant shall be given notice of the General Meeting in 
accordance with Article 9.3. 

	

7.15 	At the General Meeting, the Association shall decide whether to grant the applicant 
membership. 

	

7.16 	The Secretary shall maintain a list of Members by category, which shall be updated annually, 
published on the Association's website and included as an item on the agenda for the Annual 
General Meeting. 
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Termination of membership 

Article 8 

	

8.1 	A Member shall cease to be a member of the Association upon resigning from the Association 
in writing or by expulsion by the Executive Committee. 

	

8.2 	A Member may resign from the Association at any time but will not be entitled to a refund of any 
membership fees paid. 

	

8.3 	The Executive Committee may resolve to expel a Member with immediate effect from the 
Association in any of the following circumstances: 

(a) the Member ceases to support the Fundamental Principles; 

(b) the Members fails to comply with the Statutes or any other rules, regulations or decisions of 
the Association; 

(c) the Member acts contrary to the Association's best interests; or 

(d) the Executive Committee reasonably considers that the Association's best interests are 
served by the expulsion of the Member. 

	

8.4 	Upon the passing of a resolution to expel a Member, the President shall write to the Member 
within fourteen (14) days of the resolution to inform the Member of the expulsion, such letter to 
be sent by registered post. 

	

8.5 	The Member may appeal the resolution within forty-two (42) days of the date of the resolution 
by writing to the Executive Committee and stating that the expulsion should be considered by 
the Association at the next General Meeting. 

	

8.6 	If the resolution is appealed, the question of whether the Member should have been expelled 
from the Association shall be included on the agenda of the next General Meeting and the 
Member shall be given notice of the General Meeting in accordance with article 9.3. 

	

8.7 	The Association shall decide whether to reinstate the Member. The Member who is the subject 
of the resolution to expel shall be considered to be suspended pending the Association's 
decision whether to reinstate or not. 
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8.8 	In the event of a Member failing to pay its membership fees in accordance with Article 7.10, the 
Executive Committee may resolve to suspend that Member from the Association. The effect of 
the suspension shall be to prevent a Member from attending the General Meetings and from 
voting at General Meetings. The suspension shall be lifted automatically upon the payment of 
the membership fee. 
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Meetings 

Article 9 

	

9.1 	A meeting of the Association at which all members are entitled to attend and which is held in 
accordance with this Article is referred to as a "General Meeting". 

	

9.2 	A General Meeting shall be held once in every calendar year (the "Annual General Meeting"). 

	

9.3 	The Secretary shall give Members at least twenty-eight (28) days' notice in writing of the time 
and place of a General Meeting. 

	

9.4 	Notice of a General Meeting shall include full details of any proposal to do any 
of the following: 

(a) amend the Statutes under Article 15; 
(b) vary the membership fees; or 
(c) dissolve the Association under Article 17. 

	

9.5 	A General Meeting shall in any event be held (a) upon a resolution of the Executive Committee 
or (b) upon the Secretary receiving a written request signed by at least five (5) Members or by 
twenty (20) per cent of the Members, whichever is greater. 

	

9.6 	The Secretary shall circulate a written agenda for a General Meeting to Members at least seven 
(7) days before the date on which the General Meeting is to take place, together with the 
minutes of the last General Meeting, and also: 

(a) when the General Meeting is an Annual General Meeting, the documents listed at 
Articles 11(a)-(d) inclusive; and 

(b) where the agenda includes consideration of the Executive Committee's year plan and 
budget, a copy of that year plan and budget. 

9.7 The General Meeting shall be chaired by the President and the procedure to be adopted during 
the General Meeting shall rest in the President's discretion. 

	

9.8 	In the absence of the President, the General Meeting shall be chaired by the Vice-President. If 
the Vice-President is absent too, those Executive Committee Members present shall choose an 
Executive Committee Member to chair the General Meeting. 
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9.9 The Secretary shall keep a record of the agendas for every General Meeting and a written minute 
of the discussions and decisions at each General Meeting. 
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Voting rights 

Article 10 

	

10.1 	Honorary Members and Associate Members have no votes at General Meetings. 

	

10.2 	Individual Members that are not suspended shall have one vote each. 

	

10.3 	Organisation Members that are not suspended shall be entitled to two votes. 

	

10.4 	All votes shall be cast in person and not by proxy or by post. An Organisation Member's two 
votes may be cast by any one individual who is a member or delegate of that Organisation 
Member. 

	

10.5 	Save in relation to the procedures set out in Articles 14.9, 15.2 and 17.1 or where the law 
provides otherwise, a resolution or decision of the Association in General Meeting shall be 
passed if it is approved by a Simple Majority. 

	

10.6 	The method of voting and the manner of calculating the number of votes cast is in the 
President's discretion. 

	

10.7 	The President's decision in relation to a vote is final, unless that decision is disputed 
immediately at the time the decision is announced, in which case the vote shall be recast. 
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Annual General Meeting 

Article 11 

11.1 The business of an Annual General Meeting shall include the following: 

a. the Association's annual report as presented by the President; 

b. the annual accounts and financial report, presented by the Association's Treasurer; 

c. the list of Members as presented by the Secretary; 

d. the Audit Committee's report, presented by the Audit Committee; 

e. the discharge of the outgoing Executive Committee Members from all liabilities incurred 
during their term of office, upon approval of the annual accounts and the financial report; 

f. the election of the incoming Executive Committee; and 

g. the appointment of a new Audit Committee. 
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Committees 

Article 12 

12.1 The Executive Committee may establish a committee for any project in furtherance of the 
Objects. 

12.2 Any committee so established shall at all times be accountable to the Executive Committee and 
its powers shall be limited by the Executive Committee. 

12.3 The Executive Committee may at any time alter or revoke a mandate granted to a committee. 

12.4 The membership of any such committee shall be in the discretion of the Executive Committee, 
save that it shall at all times include at least one Executive Committee Member. 
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Executive Committee 

Article 13 

13.1 The Executive Committee shall consist of: 

(a) the Officers; 

(b) the Immediate Past President; and 

(c) three individuals who are Members. 

13.2 The Executive Committee Members shall be elected at the Annual General Meeting for a term of 
one year in accordance with Article 14. 

13.3 The President shall automatically become the Immediate Past President upon the election of a 
new President and shall remain Immediate Past President until the next Annual General Meeting. 

13.4 In the event of any vacancies on the Executive Committee, the Executive Committee shall have 
the right to co-opt an individual who is a Member as an Executive Committee Members for a 
period of no more than one year ending on the date of the next Annual General Meeting, 
provided that at no time shall the membership of the Executive Committee exceed eight, 
including the Officers and the Immediate Past President. 

13.5 The Association shall endeavour to ensure that the membership of the Executive Committee 
includes representatives from different jurisdictions. 

13.6 The Executive Committee represents the Association and has the power to do all things 
necessary in the fulfillment of the Objects, within the powers granted by these Statutes. 

13.7 The Executive Committee has the power to bind the Association, subject to its accountability to 
the Members at General Meeting. 

13.8 The Executive Committee shall endeavour to meet at least three times a year. 

13.9 The Executive Committee shall meet in person or by telephone or other electronic means. 

13.10 The Executive Committee shall be chaired by the President and the procedure to be adopted at 
meetings of the Executive Committee is in the President's discretion. 
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13.11 The Executive Committee shall pass resolutions and make decisions by Simple Majority, save 
where the Law or Article 14.9 and 17.3 provide differently. 

13.12 The Secretary shall keep minutes of meetings of the Executive Committee and General Meetings 
and shall comply with Articles 7.16, 9.3, 9.4, 9.6, 9.9, 11.1(c) and 14.3. 

13.13 The Treasurer is responsible for the financial management of the Association and shall comply 
with Articles 6.2, 6.6, 7.9 and 11.1(b). 

13.14 The Executive Committee is responsible for the Association's annual budget and for planning the 
Association's activities and the Executive Committee shall present a year plan and budget for the 
Executive Committee's year in office at a General Meeting to be held as soon as reasonably 
possible after the Annual General Meeting. 
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Election and Resignation of Executive Committee Members 

Article 14 

14.1 Except for the Immediate Past President, the Executive Committee Members shall be elected 
annually by the Association at the Annual General Meeting. 

14.2 In order to be eligible to stand for election to a position as an Officer or Executive Committee 
Member, every candidate must: 

(a) be an individual who is a Member; 

(b) be proposed by another Member; and 

(c) submit a written statement to the Secretary at least 24 hours before the date of the 
Annual General Meeting. 

14.3 The Secretary shall distribute the written statements of candidates before the start of the General 
Meeting to those attending. 

14.4 No candidate may stand for more than one position at any election. 

14.5 Where there is only one candidate for any one position, then that candidate shall not be elected 
automatically but shall be elected by Simple Majority. 

14.6 Where there is more than one candidate for any one position, then the candidate with the most 
votes is elected. 

14.7 In the event of a tie, lots shall be drawn and the procedure to be followed shall be in the 
President's discretion. 

14.8 In the event that one or more Officers is not elected, then within the period of 2 months following 
the Annual General Meeting the Executive Committee shall appoint an Executive Committee 
Member to hold that position. 

14.9 The Association in General Meeting or the Executive Committee may resolve to remove any 
Executive Committee Member from office and such a resolution must be passed by more than 
two-thirds of votes cast. 
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Amendments to Statutes 

Article 15 

15.1 These Statutes may only be amended by a resolution of the Association in a General Meeting to 
which all Members have been invited by a notice sent out in accordance with Article 9, which 
contains a statement setting out the precise wording of the proposed amendment to the Statutes. 

15.2 Any resolution to amend the Statutes must be passed by more than two thirds of votes cast. 
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Quorum 

Article 16 

16.1 Valid decisions can only be made at a General Meeting if there is present a minimum of eight (8) 
Members or one-third of the number of Members, whichever is greater. 

16.2 If a General Meeting is not quorate, a new meeting at which valid decisions can be made, shall 
be held within five months for which there shall be no quorum. 

16.3 Valid decisions can only be made by the Executive Committee if three Executive Committee 
Members are present. 



Unofficial translation of the articles of association of the European Young Bar Association. 

Dissolution 

Article 17 

17.1 The Association in General Meeting may resolve by more than two-thirds of votes cast to 
dissolve the Association. 

17.2 The Association shall be dissolved if the membership falls to less than three members. 

17.3 In the event of a dissolution, the net assets of the Association shall be distributed amongst the 
Members in such manner as the Executive Committee shall direct, such decision to be made by 
more than two-thirds of votes cast. 
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Indemnity to Executive Committee Members 

Article 18 

18.1 The Association indemnifies and holds harmless the Executive Committee members, to the limit 
of the Association's funds, against any liability that they may incur in properly and lawfully 
performing their duties in pursuance of the Objects. 
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Disputes 

Article 19 

19.1 Any dispute shall be referred to the Association in General Meeting for resolution. 

19.2 The Association may refer any dispute to the President for adjudication and the Presidents 
decision shall be final. 
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Applicable law 

Article 20 

20.1 The Association is subject to Dutch law. 

20.2 Dutch law also applies to the interpretation of the Statutes and to any dispute that may arise. 


