KOPIE

Statutenwijziging:
The Curaçao International
Financial Services Association
(CIFA)

Heden, één november tweeduizend en zestien, verscheen voor mij, mr. ___
Henri Theodoor Marie Burgers, notaris ter standplaats Curaçao: _________
mevrouw Anuschka Monique Cova, vennootschapsdirecteur, wonende _
te Curaçao met kantooradres A.M. Chumaceiro Boulevard 3, geboren te
Curaçao op 18 februari 1969, ten deze handelende als voorzitter van het
bestuur van de op Curaçao, met kantooradres A.M. Chumaceiro ______
______
Boulevard 3, gevestigde vereniging The Curacao International
Financial Services Association (CIFA), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid onder nummer 118858. _________________
De comparante, handelende als gemeld, verklaarde dat in de algemene ___
ledenvergadering van gemelde vereniging van de dato 10 maart 2016 is___
besloten tot wijziging van de statuten van gemelde vereniging op de wijze _
als hierna vermeld. ____________________________________________
Van gemeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, die aan _
deze akte zijn gehecht. _________________________________________
De comparante, handelende als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het _
gemelde besluit de statuten te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij
komen te luiden als volgt: _______________________________________
_____________________________________________
NAAM EN ZETEL
_____________________________________________________
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: ________________________________
“The Curaçao International Financial Services Association (CIFA)”.
2. De vereniging is gevestigd op Curaçao.__________________________
DUUR EN VERENIGINGSJAAR __________________________________
Artikel 2 _____________________________________________________
1. De vereniging is opgericht op 7 februari 1980 en is aangegaan voor ___
onbepaalde tijd. ____________________________________________
2. Het verenigingsjaar is het kalenderjaar. __________________________
DOEL EN MIDDELEN __________________________________________
Artikel 3 _____________________________________________________
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangen van de
internationale financiële dienstverlenende sector in Curaçao en de ____
verdere ontwikkeling van deze sector als internationaal financieel _____
centrum. __________________________________________________
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door, in het algemeen, de ____
particuliere initiatieven in die richting te coördineren en de aanwezige __
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___
expertise in de particuliere internationale financiële diensterlenende
_____________________
sector te bundelen en, in het bijzonder, door:
_
a. het houden van vergaderingen voor het verstrekken van informatie
_______
aan en het uitwisselen van ideeën tussen haar leden en het
__________
bevorderen van de onderlinge samenwerking en goede
__________________________
verstandhouding tussen haar leden;
b. het onderhouden van contacten met de Regering van Curaçao en __
_
andere (semi-) publiekrechtelijke lichamen en het adviseren van die
_____
instanties omtrent al hetgeen dat voor het voortbestaan en de
gezonde ontwikkeling van de internationale financiële ____________
dienstverlenende sector van belang is;________________________
c. het bevorderen van een juist begrip onder het publiek van de rol en _
de aard van de internationale financiële diensterlenende sector in __
Curaçao en van haar betekenis voor de economie van Curaçao; en _
d. alle andere wettige middelen. _______________________________
LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP __________________________
Artikel 4 _____________________________________________________
1. De vereniging bestaat uit gewone, ereleden en donateurs. ___________
___________________________________
2. Gewone leden kunnen zijn:
a. zij die de vereniging hebben opgericht; _______________________
b. natuurlijke personen, personenvennootschappen, naamloze en ____
besloten vennootschappen en andere rechtspersonen die in Curaçao
hun woonplaats hebben of daar gevestigd zijn en actief met de ____
“internationale financiële dienstverlenende sector” verbonden zijn of_
die een vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint ____
__
Maarten op grond van de Landsverordening Toezicht Trustwezen
(PB 2003 no. 113) of op grond van de Landsverordening Toezicht __
Beleggingsinstellingen en Administrateurs (PB 2002 no. 137) hebben
verkregen, dan wel een ontheffing of vrijstelling hebben verkregen op
grond van die verordeningen. _______________________________
c. natuurlijke personen, personenvennootschappen, naamloze en ____
besloten vennootschappen en andere rechtspersonen, die naar de _
mening van het bestuur middels hun producten en diensten de_____
internationale financiële dienstverlening (kunnen) ondersteunen en _
bevorderen. ____________________________________________
3. Gewone leden zijn zij die voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap
als in lid 2 omschreven en als zodanig door de ledenvergadering zijn___
toegelaten. ________________________________________________
Over een voorstel tot toelating van een lid wordt schriftelijk gestemd, ___
tenzij de ledenvergadering met algemene stemmen besluit om________
mondeling over een voorstel tot toelating te stemmen. ______________
4. Ereleden zijn die natuurlijke personen die op voorstel van het bestuur als
zodanig door de ledenvergadering zijn aangewezen. _______________
5. Ereleden hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen en ____
daarin het woord te voeren. Zij hebben echter geen stemrecht. _______

20161314 / 20161837 / HB

-2-

KOPIE
__
6. Leden, die niet rechts- of natuurlijk persoon zijn, worden tegenover de
vereniging vertegenwoordigd door één voor dat lid al dan niet hoofdelijk
aansprakelijke persoon met in acht neming van het bepaalde in lid 1 van
__________________________________________________
artikel 6.
_
7. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die een jaarlijkse door de
algemene vergadering vast te stellen bijdrage aan de vereniging betalen
en mits zij als zodanig zijn toegelaten door het bestuur. _____________
__________
Donateurs hebben geen stemrecht en geen recht om in de
_____
ledenvergadering het woord te voeren, doch wel recht om door de
vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen en om informatie ___
vanwege het bestuur te ontvangen. Het donateurschap kan zowel door _
de donateur als de vereniging worden opgezegd. De voorzitter der ____
ledenvergadering heeft de bevoegdheid om aan donateurs toe te staan_
in de ledenvergadering het woord te voeren. De overige rechten van de
donateurs worden nader bij huishoudelijk reglement geregeld. ________
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP _______________________________
Artikel 5 _____________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt door: _________________________________
a. overlijden, opzegging door het bestuur binnen zes maanden in geval
van onder curatele stelling, faillissement en surséance van betaling _
van het lid, en, in geval van een gewoon lid dat niet een natuurlijk __
persoon is, door ontbinding van de rechtspersoon of van de niet ____
rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie; ___________________
b. opzegging namens de vereniging door het bestuur wegens het niet _
langer voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, alsook ____
__
wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren; _________________________
c. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur, zonder dat _____
_______
daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen;
d. royement door de algemene ledenvergadering wanneer een lid in __
strijd met de statuten, reglementen of besluiten handelt of de ______
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. _____________________
2. Het besluit tot opzegging of ontzetting wordt schriftelijk door het bestuur
aan het betreffende lid medegedeeld. ___________________________
3. Beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, __
laat de financiële verplichtingen van het gewezen lid voor de duur van __
dat jaar onverlet. ___________________________________________
4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat een besluit of statutenwijziging, waarbij zijn __
rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen verzwaard, aan hem is ______
medegedeeld. Het betreffende besluit of gewijzigde statutaire bepaling is
alsdan niet op hem van toepassing. _____________________________
VERTEGENWOORDIGERS VAN LEDEN __________________________
Artikel 6 _____________________________________________________
1. Ieder gewoon lid dat niet natuurlijk persoon is wijst een of meer _______
natuurlijke personen aan die als vertegenwoordigers van dat lid jegens _
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_____
de vereniging optreden. Deze personen moeten aan de volgende
__________________________________________
vereisten voldoen:
______
- indien het gewone lid een belastingadvieskantoor is moet de
_
vertegenwoordiger op dat kantoor als belastingadviseur werkzaam
___________________________________________________
zijn;
____
- indien het gewone lid een notariskantoor is moet hij als notaris,
kandidaat-notaris of jurist werkzaam zijn op dat kantoor; __________
- indien het gewone lid een advocatenkantoor is moet hij als advocaat
______________________
of jurist werkzaam zijn op dat kantoor; en
- indien het gewone lid een trustkantoor, bank of andere rechtspersoon
is, moet hij directeur, bestuurder of procuratiehouder zijn van dat ___
kantoor, van die bank of van die andere rechtspersoon. __________
In bijzondere gevallen kan, ter beoordeling van het bestuur, van deze __
vereisten worden afgeweken. _________________________________
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger kan door het gewone lid te __
allen tijde worden ingetrokken. _________________________________
3. Het bestuur kan namens de vereniging een persoon als _____________
vertegenwoordiger van een gewoon lid definitief of voorlopig weigeren, _
____
indien de vertegenwoordiger niet of niet meer voldoet aan de in het
_
eerste lid gestelde vereisten, en voorts in die gevallen waarin royement
_____________
of schorsing uitgesproken zou kunnen worden indien de
vertegenwoordiger zelf gewoon lid van de vereniging zou zijn. ________
4. Een gewoon lid dat natuurlijk persoon is en een erelid, kan mutatis ____
mutandis op dezelfde wijze als in het eerste lid voorgeschreven, ______
vertegenwoordigers aanwijzen. Het gewone lid casu quo het erelid wordt
steeds geacht zichzelf als vertegenwoordiger te hebben aangewezen.__
_____
5. Ieder gewoon lid is zovele malen het entreegeld en de contributie
_______
verschuldigd als hij vertegenwoordigers heeft aangewezen. Bij
uitbreiding van het aantal vertegenwoordigers is het lid entreegeld en __
contributie verschuldigd voor iedere vertegenwoordiger waarmee het __
aantal van zijn vertegenwoordigers wordt uitgebreid. Bij vermindering __
van het aantal vertegenwoordigers wordt geen entreegeld gerestitueerd.
6. Ieder gewoon lid heeft in de ledenvergadering zovele stemmen als hij __
vertegenwoordigers heeft. Deze stemmen kunnen door één of meer der
vertegenwoordigers worden uitgebracht. _________________________
7. Een gewoon lid kan de aanwijzing van een vertegenwoordiger, ter _____
vervanging van een vertegenwoordiger wiens aanwijzing is ingetrokken
of definitief door de vereniging is geweigerd, voor niet langer dan zes __
maanden ophouden. Tijdens de ophouding wordt het aantal stemmen __
waarop het gewone lid recht heeft niet verminderd en bij aanwijzing van
de nieuwe vertegenwoordiger is, mits dit binnen de termijn geschiedt, __
niet opnieuw entreegeld verschuldigd. Tijdelijke weigering van een ____
vertegenwoordiger heeft geen effect op de rechten en verplichtingen van
het aanwijzende gewone lid. __________________________________
BESTUUR ___________________________________________________
Artikel 7 _____________________________________________________
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_
1. Het bestuur bestaat uit zeven en maximaal negen personen, onder wie
____________
een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een
___________________________________________
penningmeester.
___
Het aantal bestuursleden wordt met in achtneming van de vorige zin
__
door de algemene ledenvergadering vooraf vastgesteld op voordracht
____________________________________________
van het bestuur.
2. De bestuursleden worden in de jaarlijkse algemene ledenvergadering __
door de gewone leden gekozen uit de meerderjarige vertegenwoordigers
_
van de gewone leden. De voorzitter wordt in die hoedanigheid door de
_____
algemene ledenvergadering gekozen; de overige bestuursfuncties
worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. _____________
3. De bestuursleden treden af op de jaarlijkse algemene ledenvergadering
eerstvolgende op de vergadering waarin zij zijn gekozen. Zij zijn terstond
herkiesbaar, behoudens ingeval zij reeds vier achtereenvolgende jaren _
bestuurslid zijn geweest. Indien bevorderlijk voor de continuïteit van het
beleid van de vereniging, dan kan het bestuur aan de algemene ______
ledenvergadering een voorstel doen om de maximale bestuurstermijn __
van een of meer bestuursleden met maximaal twee achtereenvolgende_
___
jaren te verlengen. Het aftredende bestuur stelt kandidaten voor het
___
nieuw te kiezen bestuur voor. Ieder gewoon lid kan tegenkandidaten
voorstellen. ________________________________________________
4. Bij tussentijdse vacatures blijft het bestuur handelingsbevoegd. In geval
van een vacature dient het bestuur zo spoedig mogelijk een algemene _
ledenvergadering bijeen te roepen ter voorziening in de vacature. _____
Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een persoon, die ____
ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden tijdelijk in het __
__________
bestuur zal voorzien en zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering zal bijeenroepen ter voorziening in de vacatures. ____
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer het bestuurslid ophoudt ____
vertegenwoordiger te zijn of geweigerd wordt als vertegenwoordiger van
het lid wiens vertegenwoordiger hij was tijdens zijn benoeming als _____
bestuurslid. ________________________________________________
6. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van ___
stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. _____________
7. De voorzitter, en bij diens belet of ontstentenis de vice-voorzitter, de ___
secretaris en de penningmeester, vormen het dagelijks bestuur. Het ___
dagelijks bestuur voert de bestuursbesluiten uit en behartigt de _______
dagelijkse gang van zaken van de vereniging. _____________________
8. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee ___
leden van het dagelijks bestuur. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen
de vereniging en een bestuurslid is het betreffende bestuurslid verplicht
hiervan de algemene ledenvergadering tijdig op de hoogte te stellen ___
teneinde de algemene ledenvergadering in staat te stellen een andere _
persoon ter vertegenwoordiging van de vereniging bij de voorgenomen _
handeling aan te wijzen.______________________________________
GELDMIDDELEN _____________________________________________
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Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden, contributies _
________________________________
en andere wettig verkregen baten.
___________________________
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
_____________________________________________________
Artikel 9
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te Curaçao, op de
________________________
tijd en plaats door het bestuur te bepalen.
De oproeping geschiedt schriftelijk, per telefax of per elektronische post
__
aan het bij de vereniging bekende adres van de leden op een termijn
_________
van tenminste zeven dagen, die van de oproeping en van de
vergadering niet meegerekend. De oproeping bevat de agenda van de _
vergadering _______________________________________________
2. Voor het nemen van besluiten is een quorum vereist van tenminste ____
een/vierde van het aantal leden. Is dit quorum niet aanwezig, dan wordt
een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken
__
doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering, in welke
_
vergadering geldige besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het
____________________
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
______
3. Ieder gewoon lid heeft in de algemene ledenvergadering zo veel
_____________________________
stemmen als in artikel 6 is bepaald.
4. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van ______
stemmen voor zover in deze statuten of het huishoudelijk reglement niet
anders is vermeld. __________________________________________
____
5. Bij volmacht kan slechts gestemd worden als de volmacht aan één
ander gewoon lid of een van diens vertegenwoordigers is opgedragen. _
___
Een lid of een vertegenwoordiger van een lid kan voor maximaal vijf
andere leden stem uitbrengen._________________________________
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING ___________________
Artikel 10 ____________________________________________________
1. Ieder jaar wordt in de maand maart een algemene ledenvergadering ___
gehouden. ________________________________________________
2. In deze vergadering wordt: ____________________________________
____
a. door het bestuur verslag uitgebracht over de activiteiten van de
___________________
vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;
b. door het bestuur een jaarrekening, bestaande uit een balans, een __
staat van baten en lasten en een toelichting op deze stukken ter ___
goedkeuring aan algemene vergadering overgelegd. _____________
c. door de kascommissie of onafhankelijk accountant verslag ________
uitgebracht; _____________________________________________
d. door de vergadering een kascommissie bestaande uit tenminste twee
leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, die de balans, staat _
van baten en lasten en de toelichting onderzoekt en daarover verslag
uitbrengt aan de vergadering. _______________________________
De algemene vergadering is bevoegd de opdracht aan de ________
kascommissie te specificeren en te wijzigen. ___________________
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De algemene vergadering is, al dan niet op voorstel van de
________
kascommissie, bevoegd een onafhankelijke accountant te
_
benoemen, ingeval er twijfel bestaat omtrent het gevoerde beheer.
____________________________________________________
BUDGET
____________________________________________________
Artikel 11
__
1. Door het bestuur wordt vóór de aanvang van het verenigingsjaar een
_____
budget voor het komende jaar voorgesteld, dat door de algemene
_______________________________
vergadering wordt goedgekeurd.
2. Het bestuur is niet bevoegd uitgaven ten laste van de vereniging te doen
die niet in het door de algemene vergadering goedgekeurde budget in__
het algemeen of in het bijzonder zijn voorzien. ____________________
3. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het budget te wijzigen
teneinde alsnog in bepaalde uitgaven te voorzien of andere posten af te
voeren. ___________________________________________________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT__________________________________
____________________________________________________
Artikel 12
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast waarin
de bepalingen van deze statuten nader worden uitgewerkt. __________
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of _
met de wet. _______________________________________________
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING __________________________
Artikel 13 ____________________________________________________
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de ______
vereniging kunnen slechts worden genomen in een speciaal daartoe ___
belegde vergadering waarin tenminste drie/vierde van de gewone leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met twee/derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Is dit quorum niet aanwezig, dan wordt een ____
nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen twee weken doch
______
niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering, in welke
vergadering omtrent die onderwerpen geldige besluiten genomen _____
kunnen worden met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte _____
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone
leden. Een besluit tot statutenwijziging moet worden uitgevoerd bij ____
______________________________________________
notariële akte.
2. De vereffening van het vermogen van de vereniging geschiedt met ____
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 28 tot en met 31 van boek
2 van het Burgerlijk Wetboek. _________________________________
SLOTBEPALING ______________________________________________
Artikel 14 ____________________________________________________
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet ___
voorzien beslist het bestuur. _____________________________________
De comparante is mij, notaris, bekend. _____________________________
Waarvan akte in minuut is verleden te Curaçao ten dage in het hoofd van __
deze akte vermeld. ____________________________________________
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Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft
___
zij verklaard vooraf een concept van deze akte te hebben ontvangen en
doorgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij,
___________________________________________
notaris, ondertekend.
(volgen handtekeningen)
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