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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van 7 september 2020 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is
echtscheiding uitgesproken tussen:
PIERRANGELY DIANA WEVER en
GUILLERMO
ARTURO
LONDOÑO
GUTIERREZ, beiden wonende in Aruba.
De deurwaarder,
B.R. Roos
CURATELE
Bij beschikking van 7 september 2020 van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba is de
curatele uitgesproken van Charles Arthur
Brown, geboren 20 september 1943. Tot curator is benoemd Hellen Malmberg, geboren
op 7 juni 1947.
De curator,
H. Malmberg

EDITIE NO. 21

Abonnementsprijs ingaande 3 juni
2004, inclusief portokosten, per jaar
bij vooruitbetaling Afl. 85,-Losse nummers Afl. 6,--.
Uitgever:

Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Ministerie van Justitie, Veiligheid en
Integratie

ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 23 juni 2020 behorende
bij AUA202000335 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, is de heer Marcelino RAS
geboren op 2 januari 2020 in Aruba, onder
curatele gesteld. Als curatrice zijn echtgenote,
Maria Nilda SANCHEZ CASADO, geboren
op 18 november 1960 in de Dominicaanse
Republiek.
De deurwaarder,
Josefin P. Locadia
ONDERCURATELESTELLING
Bij beschikking van 16 juni 2020 behorende
bij AUA202000336 van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba, is mevrouw Mary Louisa
BENJAMIN, geboren op 14 juli 1910 in Saint
Kitts-Nevis, onder curatele gesteld. Als curator is benoemd haar zoon Jozef Leon Roberto
HENDERSON, geboren op 27 augustus 1959
in Aruba.
De deurwaarder,
Josefin P. Locadia
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OPROEPING
LIQUIDATIE

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg
van Aruba roept hierbij op:
- WERLEMAN, Sergio Alexander, wonende in Aruba
om op dinsdag 17 november 2020 om 09:45
uur, voor de rechter in het Gerechtsgebouw in
Aruba te verschijnen, voor de mondelinge
behandeling in verband met een door HET
OPENBAAR MINISTERIE ingediend voorlopige toevertrouwingverzoek over de minderjarigen AUA202002448 EJ.
De griffier,
E.E. de Weever
BEKENDMAKING
Ingevolge artikel 17, eerste lid, van de
Landsverordening toezicht kredietwezen (AB
1998 no. 16) (Ltk) deelt de Centrale Bank van
Aruba hierbij mede dat zij op 2 oktober 2020
toestemming ex artikel 17, eerste lid, sub a,
van de Ltk heeft verleend aan Stichting Pensioenfonds Havenwerkers Aruba voor het
vergroten van haar gekwalificeerde deelneming tot 14,67 procent van de aandelen in
AIB Bank N.V.
Oranjestad, 5 oktober 2020
WIJZIGING VAN DE HANDLEIDING
VOOR DE TOEPASSING VAN DE
RIJKSWET OP HET NEDERLANDERSCHAP 2003 TOEGESPITST OP HET
GEBRUIK IN ARUBA
Een wijziging van de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in
Aruba, heeft plaatsgevonden. Het wijzigingsbesluit is geplaatst in de navolgende uitgave
van de Nederlandse Staatscourant:
Stcrt. 2020, nr. 48330
De integrale versie van de Handleiding is te
vinden op de website: www.wetten.nl

GANESHA N.V.
(in liquidatie)
Hierbij wordt bekendgemaakt het besluit van
de aandeelhoudersvergadering gehouden op 3
januari 2020 tot ontbinding van bovengenoemde vennootschap.
Vanwege het feit, dat de vennootschap geen
activa c.q. baten heeft, zullen er geen uitkeringen worden gedaan.
Deze publicatie werd neergelegd ten kantore
van het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Nijverheid Aruba.
De vereffenaar,
Ganesha N.V.
Cunucu Abao 26C
Noord, Aruba
LIQUIDATIE
PENSIOEN STICHTING LAU DOI N.V.
(in liquidatie)
Op 1 september 2020 heeft het bestuur unaniem besloten om Pensioen Stichting Lau Doi
N.V. (hierna: “de Stichting”) te ontbinden. De
vereffenaar heeft terstond bij diens aantreden
geconstateerd dat er geen, aan hem bekende,
baten aanwezig zijn, waarmee derhalve de
stichting is opgehouden te bestaan en de vereffening is beëindigd.
De vereffenaar,
Johannes Petrus Godefridus Rooijakkers
Alto Vista 158
LIQUIDATIE
BATSER FREE ZONE N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van de algemene vergadering van
de aandeelhouders gehouden op 1 januari
2019 is besloten de vennootschap te ontbinden. De baten die de vennootschap heeft na
liquidatie zullen worden uitgekeerd aan de
aandeelhouder.
De vereffenaar,
F. de Haas
Residence 42, Divi Village
Aruba
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LIQUIDATIE
PRAGMATIC ADVISORY VBA
(in liquidatie)
Door middel van een aandeelhoudersbesluit
van 23 november 2019 is besloten tot ontbinding en liquidatie van bovengenoemde vennootschap per diezelfde datum.
De vereffenaar heeft bij haar aantreden vastgesteld dat haar geen baten van de ontbonden
vennootschap bekend zijn.
De vereffening is daardoor geëindigd en de
vereffenaar heeft een slotverantwoording ter
inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.
De vereffenaar,
I.I. Zaandam
Rooi Prikichi 5J, Aruba
LIQUIDATIE
PACY ASSET MANAGEMENT A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam “Pacy Asset Management
A.V.V.” is op 24 augustus 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
REC1 AW CREDIT N.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "REC1 AW Credit N.V." is op 21
september 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba

LIQUIDATIE
A.A.T. MUSIC A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "A.A.T. Music A.V.V." is op 28
september 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
SOUND WAVE PRODUCTIONS A.V.V.
(in liquidatie)
De liquidatie van de vennootschap is voltooid
en de naam "Sound Wave Productions
A.V.V." is op 29 september 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
ATS Management N.V.
Caya Dr. J.E.M. Arends 18-A
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
TREEX HOLDING A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 28 februari
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
VELES AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 3 september
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 21

LANDSCOURANT VAN ARUBA
9 oktober 2020
Pagina 4
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

LIQUIDATIE
SKYLIGHT AVIATION A.V.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en deze is op 3 september
2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
AMTR Management N.V.
Belgiëstraat 36
Oranjestad, Aruba
LIQUIDATIE
ASHBYARUBA EXPORT & IMPORT N.V.
(in liquidatie)
De vereffening van bovengenoemde vennootschap is voltooid en de naam is op 19 september 2020 in het handelsregister doorgehaald.
De vereffenaar,
Maricar Marcelino Rabago
Ponton 88-B
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 23 september 2020 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: EMIR SADIKOVIC; zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba,
OPGEROEPEN:
om op maandag 18 januari 2021 des voormiddags om 09:30 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
in Aruba, te verschijnen, teneinde op het door
Madeleine Migdonia Toppenberg ingediend
verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos

AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 24 september 2020 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: sub 1 ANGELO
GIONNICELLO ROSSINI WERLEMAN;
wonende te Nederland zonder bekende woon
en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN IN KORTGEDING:
om op vrijdag 6 november 2020 des voormiddags om 09:30 uur, ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
in Aruba, te verschijnen, teneinde op het door
Nicolaas Johannes van der Linde en anderen
10 eisers vermeld in het verzoekschrift ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van 24 september 2020 van de
deurwaarder Bernard R. Roos, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Directeur van de
DWJZ in Aruba, die het origineel voor
GEZIEN heeft getekend, is: sub 3 HELENA
VAN DER LINDE; wonende in Curaçao
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,
OPGEROEPEN IN KORTGEDING:
om op vrijdag 6 november 2020 des voormiddags om 09:30 uur ter terechtzitting van
het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, gevestigd aan het adres J.G. Emanstraat nr. 51
op Aruba, te verschijnen teneinde op het door
Nicolaas Johannes van der Linde en anderen
10 eisers vermeld in het verzoekschrift ingediend verzoek te worden gehoord.
De deurwaarder,
B.R. Roos
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AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Bernard R. Roos, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba van 23
september 2020, waarvan afschrift is gelaten
aan de directeur van de DWJZ in Aruba, die
het origineel voor GEZIEN heeft getekend, is
aan: Carlos Arturo CARELA CELESTINO;
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in
Aruba of elders;
BETEKEND:
een grosse van een beschikking van 24 augustus 2020, ten verzoeke van Victoria Cornet
Santos wonende in Aruba, waarbij de echtscheiding tussen partijen, op 26 augustus
2016 te Aruba met elkander gehuwd, is uitgesproken.
De deurwaarder,
B.R. Roos
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan John Abby BAILEY, zonder bekende
woon- of verblijfplaats in Aruba of elders
BETEKEND:
Een grosse van een beschikking van 24 maart
2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Aruba, ten verzoeke van Ranmarvi Aurica
PERNALETE ROJAS, wonende in Aruba, en

om BINNEN TWEE DAGEN aan de inhoud
van dit vonnis te voldoen en te betalen, welk
hierbij kortheidshalve wordt verwezen
De deurwaarder,
J.P. Locadia
AANKONDIGING OP GROND VAN
ARTIKEL 5 (TEN 7º) VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN ARUBA (AB 2005
NO. 34)
Bij exploot van mij, Josefin P. Locadia,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba, en bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Aruba, van 5 oktober
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
directeur van de DWJZ in Aruba, die het origineel hiervan voor GEZIEN heeft getekend,
is aan Rainbow Internet Services Group N.V.
h.o.d.n. Scarlet met onbekende woon- of verblijfplaats in Aruba
OPGEROEPEN:
om op donderdag 26 november 2020 des
voormiddags om 08:30 uur, ter terechtzitting
van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba,
gevestigd aan de J.G. Emanstraat no. 51 in
Aruba te verschijnen, teneinde op het door
Judy Carrol HICKINSON en Barbara Evette
HICKINSON ingediend kort geding verzoekschrift te worden gehoord
De deurwaarder,
J.P. Locadia
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OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, het door de Sociaal Crisisplan Fonds te financieren project:
“Implementatie en selectie van het centraal
registratiesysteem voor SCP”.
Korte omschrijving van het werk
Het betreft het leveren van een Centraal Registratiesysteem ‘Child Protective System’ ten
behoeve van de vier sectoren, dat deel uitmaakt van het Sociaal Crisisplan (SCP).
Uitvoeringstermijn
Binnen drie (3) maanden.

De inschrijving
De inschrijvingen dienen uiterlijk op maandag 2 november 2020 voor 11:30 am bij de
Directie Sociale Zaken in de daarvoor bestemde bus te zijn ingeleverd. De inschrijving
dient vergezeld te gaan met het bij het PvE
toegevoegde gewaarmerkte bijlagen.
Openbare aanbesteding
Zal plaats vinden in de vergaderzaal van de
John F. Kennedy Education Center op dinsdag 10 november 2020 om 10:00 am.
Financiering
Sociaal Crisisplan Fonds.

Opdrachtgever
Land Aruba.
Directie voerder
De Programma manager van het Sociaal Crisisplan (SCP).
Programma van Eisen
Het programma van eisen (PvE) is vanaf
dinsdag 6 oktober 2020 (gratis) te verkrijgen
ten kantore van de Directie Sociale Zaken te
Caya Mario E. Harms 11, Oranjestad.
Inlichtingen
Het verstrekken van inlichtingen zal plaats
vinden in de vergaderzaal van de John F.
Kennedy Education Center op maandag 19
oktober 2020 om 10:00 am.
Nota van inlichtingen
De nota zal op de dag van de inlichtingenvergadering vastgesteld worden en is vanaf die
dag verkrijgbaar voor gegadigden bij de Directie Sociale Zaken.

Contactpersoon
Shalimar Pieter
Caya Mario E. Harms 11
Oranjestad, Aruba
Shalimar.pieter@dsz.gov.aw
OPENBARE AANBESTEDING
Het Land Aruba is voornemens in het openbaar aan te besteden, “Aanschaf hardware en
software voor de Directie Sociale Zaken”.
Korte omschrijving van het werk
Het betreft leveren van servers, desktops, routers, firewall en programmatuur voor de Directie Sociale Zaken (DSZ) alsmede het monteren en configureren van voornoemde hardware en software.
Uitvoeringstermijn
Binnen twee (2) maanden.
Opdrachtgever
Land Aruba.
Directie voerder
De Directeur van Directie Sociale Zaken.
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Programma van Eisen
Het programma van eisen (PvE) is vanaf 8
oktober 2020 (gratis) te verkrijgen ten kantore van de Directie Sociale Zaken te Caya Mario E. Harms 11, Oranjestad.
Inlichtingen
Het verstrekken van inlichtingen zal plaats
vinden in de vergaderzaal van de John F.
Kennedy Education Center op maandag 19
oktober 2020 om 2:00 pm. U kunt op die dag
uw vragen schriftelijk overhandigen zodat
deze beantwoord kunnen worden.
Nota van inlichtingen
De nota zal na de inlichtingen vergadering
vastgelegd worden en is vanaf 23 oktober
2020 verkrijgbaar bij de Directie Sociale Zaken te Caya Mario E. Harms 11, Oranjestad
en deze wordt ook per e-mail verzonden naar
alle gegadigden.
De inschrijving
De inschrijvingen dienen uiterlijk op vrijdag
6 november 2020 voor 11:30 am bij de Directie Sociale Zaken in de daarvoor bestemde
bus te zijn ingeleverd. De inschrijving dient
vergezeld te gaan met het bij het PvE toegevoegde gewaarmerkte bijlagen.
Openbare aanbesteding
Deze zal plaats vinden in de vergaderzaal van
de John F. Kennedy Education Center op
dinsdag 10 november 2020 om 2:00 pm.
Financiering
Directie Sociale Zaken
Contactpersoon
Shalimar Pieter
Caya Mario E. Harms 11
Oranjestad, Aruba
Shalimar.pieter@dsz.gov.aw

STATUTEN VAN DE VERENIGING
CRASH TEST DUMMIES
CYCLING CLUB
Artikel 1
NAAM EN ZETEL
1.

2.

De vereniging is genaamd: "CRASH
TEST DUMMIES CYCLING CLUB"
en kan worden afgekort als C.T.D.
Zij heeft haar zetel in Aruba.
Artikel 2
DUUR

1.
2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van
één januari tot en met één en dertig december.
Artikel 3
DOEL

1.

2.

De vereniging heeft ten doel het doen
beoefenen en bevorderen van de wielersport in al zijn verschijningsvormen.
De vereniging tracht dit doel onder meer
te bereiken
door:
a. het organiseren van evenementen
op het gebied van de wielersport,
zowel recreatief als in wedstrijden;
b. wedstrijden en trainingen te houden;
c. deel te nemen aan wedstrijden die
door de Aruba Wieler Bond
(=AWB) worden georganiseerd of
erdoor zijn goedgekeurd;
d. het samenwerken met andere verenigingen of instellingen met eenzelfde of soortgelijk doel;
e. het aanwenden van andere wettige
middelen, die het doel bevorderen.
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Artikel 4
LIDMAATSCHAP
b.
1.

2.

Een aanmelding voor het lidmaatschap
moet schriftelijk worden gedaan bij het
secretariaat. Het bestuur beslist over het
toelaten van een lid. Een aanmelding
door een minderjarige (onder 18 jaar)
moet mede ondertekend zijn door zijn
wettelijke vertegenwoordiger.
a. De vereniging kent gewone leden,
jeugdleden en ouderleden.
b. Gewone leden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en als zodanig
zijn toegelaten.
c. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd nog NIET hebben bereikt en
als zodanig zijn toegelaten.
d. Ouderleden zijn natuurlijke personen die bij aanvang van het verenigingsjaar als wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid optreden en als zodanig zijn toegelaten.
e. Als het lidmaatschap wordt geweigerd moet het bestuur de afgewezene binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met
opgave van redenen van de afwijziging in kennis stellen. Ingeval
van niet-toelating door het bestuur,
kan de aanvrager van het lidmaatschap, op zijn verzoek, alsnog
door de eerstvolgende algemene
vergadering worden toegelaten.
Artikel 5
VERPLICHTINGEN

Alle (soorten) leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het
bestuur, de algemene vergadering of een

c.

ander orgaan van de vereniging na te leven;
de regels van de AWB waarvan de vereniging aangeeft, na te leven;
de belangen van de vereniging in het
algemeen en van de wielersport in het
bijzonder niet te schaden.
Artikel 6
STRAFFEN

1.

2.

3.

4.

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten van een lid dat
in strijd is met de statuten, reglementen
en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van
de vereniging worden geschaad.
Het bestuur is bevoegd om, in geval van
overtredingen als bedoeld in het eerste
lid, de volgende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. schorsing;
c. ontzetting;
Een schorsing kan ten hoogste voor de
duur van drie (3) maanden worden opgelegd. Gedurende de periode dat een
lid geschorst is, kunnen de rechten, die
aan het lidmaatschap zijn verbonden,
worden ontzegd.
Berisping en schorsing kunnen alleen
worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen en/of
besluiten van organen van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in
strijd met de statuten, reglementen en/of
besluiten van organen van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
Nadat het bestuur tot berisping, schorsing of ontzetting heeft besloten, wordt
het betrokken lid ten spoedigste door
middel van een aangetekend schrijven
van het besluit, met opgave van de reden(en), in kennis gesteld.
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De betrokkene is bevoegd, binnen een
maand na ontvangst van deze kennisgeving, in beroep te gaan bij de algemene
vergadering, die uiterlijk binnen twee
maanden na ontvangst, hierover beslist.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, behalve bij berisping
en schorsing die al is uitgezeten, is het
lid geschorst en mag het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen; hij
moet echter wel zijn financiele verplichtingen tegenover de vereniging blijven
nakomen.

Artikel 9
EINDE LIDMAATSCHAP
1.

2.

Artikel 7
GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan
uit:
a. contributies en inschrijfgelden van de
leden;
b. donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. opbrengsten uit evenementen;
d. andere inkomsten.

3.

Artikel 8
CONTRIBUTIE
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging;
c. door ontzetting als bedoeld in artikel 6 lid 4;
d. door overlijden van het lid.
Opzegging door de vereniging geschiedt
door het bestuur en kan geschieden
wanneer een lid:
a. heeft opgehouden aan de genoemde vereisten van het lidmaatschap
te voldoen, of
b. zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
c. wanneer van de vereniging niet
redelijkerwijs gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap door
het lid kan alleen schriftelijk, vóór één
november van elk jaar, bij het secretariaat geschieden.
Artikel 10
BEGUNSTIGERS

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het
betalen van een contributie die door het
bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. De contributie is in haar
geheel verschuldigd in de eerste vier
maanden van het verenigingsjaar en kan
worden betaald in maximaal vier termijnen. Niet nakoming aan deze contributieverplichting kan worden gestraft
met de straffen genoemd in artikel 6 lid
2 van deze statuten. Degene die lid
wordt tijdens het verenigingsjaar is verplicht naar evenredigheid contributie te
betalen bij aanvang van de lidmaatschap.

1.
2.

3.

De vereniging kent naast leden ook begunstigers.
Begunstigers zijn die natuurlijke of
rechtspersonen die door het bestuur zijn
toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een bijdrage te storten, die door het bestuur is
vastgesteld.
Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend of
opgelegd.
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Artikel 11
BESTUUR
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het bestuur wordt uit de leden benoemd. Benoeming geschiedt door de
algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7)
meerderjarige personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
Bestuursleden worden kandidaat gesteld
door het bestuur of door tenminste vijf
(5) leden.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee (2)
jaar na zijn benoeming af, volgens een
rooster, op te maken door het bestuur.
Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op dat rooster de plaats in
van zijn voorganger.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen, terwijl het
bestuur uit zijn midden voor elk van hen
ook een vervanger kan (= vice-voozitter,
tweede secretaris/penningmeester) aanwijzen.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe gronden aanwezig acht, alsook
wanneer redelijkerwijs van de algemene
vergadering niet gevergd kan worden
het bestuurslidmaatschap te laten voortduren.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste twee/derde van
de (geldig) uitgebrachte stemmen vereist.
Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuurslid
wordt ten spoedigste schriftelijk van het
besluit, met opgave van redenen, in
kennis gesteld.

Het
bestuurslidmaatschap
eindigt
voorts:
a. door het einde van het lidmaatschap van het desbetreffende bestuurslid;
b. door ontslagneming door het bestuurslid zelf; dit moet gebeuren
met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
Artikel 12
VERTEGENWOORDIGING

1.

2.

3.

4.

5.

Behoudens de beperkingen volgens de
statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden
drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd om te handelen. Het bestuur is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen en
daarin de voorziening van de open
plaats(en) aan te orde te stellen.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies, waarvan de leden door het
bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met schriftelijke
goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot:
het aangaan van overeenkomsten
tot het verkrijgen, vervreemden en
bezwaren van registergoederen;
het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, voor een derde sterk
maakt, of tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander
verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
De vereniging wordt, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door:
het bestuur;
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-

de voorzitter en secretaris tezamen, of
een van hen, tezamen met de penningmeester, indien de functie van
voorzitter of secretaris vacant
mocht zijn.

Artikel 13
REKENING EN VERANTWOORDING
1.

2.

3.

4.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te houden dat daaruit, te
allen tijde, haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt, - behoudens verlenging door de algemene vergadering -,
binnen 3 maanden na afloop van het
verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten met toelichting, rekening en verantwoording over zijn gevoerde bestuur tijdens het afgelopen
boekjaar.
Bij gebreke daarvan kan, na verloop van
de termijn, ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
a. De algemene vergadering kiest
jaarlijks een kascommissie, bestaande uit 3 leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
b. deze leden treden af, volgens een
op te stellen rooster, en zijn aansluitend herkiesbaar.
c. de kascommissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Als het onderzoek van de rekening en
verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de
commissie zich - voor rekening van de
vereniging, maar na kennisgeving aan

5.

het bestuur - door een deskundige, die
geen bestuurslid is, laten bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan deze commissie en eventuele deskundige:
alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen;
hen desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage te geven in de boeken en de bescheiden
van de vereniging.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot "decharge" voor het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur voor zover dat uit die stukken
blijkt.
Artikel 14
ALGEMENE VERGADERINGEN

1.

2.

3.

4.

5.

Aan de algemene vergadering komen in
de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na
afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (=jaarvergadering)
worden gehouden.
De agenda van deze vergadering bevat
onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de
vorige jaarvergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. jaarverslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de begroting;
f.
verkiezing van bestuursleden;
g. verkiezing van de kascommissie;
h. rondvraag.
Andere algemene vergaderingen worden
gehouden zo vaak als het bestuur oordeelt dat dit wenselijk is.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met in-
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6.

achtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.
De bijeenroeping gebeurt door middel
van een schriftelijke en/of elektronische
kennisgeving aan alle leden, waarin datum, plaats en tijd zijn vermeld, alsmede
de agenda.
Ook een groep leden, die een/tiende
deel van de stemmen kan uitbrengen,
kan het bestuur schriftelijk verzoeken,
een algemene ledenvergadering bijeen
te roepen, op een termijn van niet meer
dan vier weken.
Als aan dit verzoek binnen veertien (14)
dagen geen gevolg is gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan door - oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, of door het plaatsen van een advertentie in
tenminste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

5.

Artikel 16
LEIDING EN VERSLAGLEGGING
ALGEMENE VERGADERING
1.

2.
Artikel 15
TOEGANG EN BESLUITVORMING
ALGEMENE VERGADERING
1.

2.

3.

4.

Alleen de gewone leden en ouderleden
hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben, mits de presentielijst is getekend, ieder een stem.
Stemming over zaken gebeurt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen "bij acclamatie" is mogelijk, mits dit gebeurt op
voorstel van de voorzitter van de vergadering.
Over alle voorstellen, die over zaken
gaan, wordt,- voorzover de statuten niet
anders bepalen -, beslist bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen wordt
het voorstel verworpen.
Als bij een stemming over personen, bij
de eerste stemming, niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige

stemmen heeft gekregen, vindt een herstemming plaats.
Die herstemming gaat dan alleen over
die personen die de meeste, (of zonodig
de meeste en op een na de meeste)
stemmen op zich hadden verenigd.
Bij herstemming beslist het grootste
stemmenaantal. Als bij die herstemming
de stemmen staken, beslist het lot.
Blanco en/of ongeldige stemmen tellen
niet mee als uitgebrachte.

De algemene vergadering wordt geleid
door de voorzitter van het bestuur of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken die allebei dan treedt een ander, door het bestuur aangewezen, lid van het bestuur
als voorzitter op.
De secretaris of een andere, door het bestuur aangewezen, persoon, maakt van
het verhandelde in de algemene vergadering, de notulen. Deze notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op
een andere manier aan de leden ter kennis gebracht. De notulen dienen door de
eerstvolgende algemene vergadering te
worden vastgesteld/goedgekeurd.
Artikel 17
STATUTENWIJZIGING

1.

2.

De statuten kunnen uitsluitend worden
gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, welke wordt aangekondigd met als duidelijk agendapunt
"statutenwijziging". De termijn voor de
oproep voor zo'n vergadering is minstens veertien (14) dagen.
Zij, die het voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten vanaf veertien
(14) dagen voor die vergadering, een afschrift van dat voorstel, ter inzage leg-
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3.

4.

gen voor de leden, op een daarvoor geschikte plaats.
Bovendien moet de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de
vergadering in het clubblad worden gepubliceerd en/of een afschrift al dan niet
via elektronisch bericht, aan alle leden
worden toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging is pas
geldig als:
a. minstens twee/derde van het totaal
aantal leden aanwezig is en daarvan;
b. minstens twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor is.
Indien aan voorwaarde 3.a niet voldaan
is, wordt binnen vier (4) weken een
tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden waarin dan, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan
worden genomen, mits aan voorwaarde
3.b wordt voldaan.
Het bestuur is verplicht ervoor te zorgen
dat een authentiek afschrift van de statutenwijziging en de gewijzigde statuten
wordt gedeponeerd op het kantoor van
de Kamer van Koophandel, waaronder
vestigingsplaats van de vereniging valt.

3.

4.

5.

6.

Artikel 19
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.

2.

3.
Artikel 18
ONTBINDING EN VEREFFENING
1.

2.

Een oproep tot een vergadering, met als
doel ontbinding, moet minstens veertien
(14) dagen tevoren gebeuren en de ontbinding duidelijk als agendapunt hebben.
Als bij een besluit tot ontbinding geen
"vereffenaars" zijn aangewezen, gebeurt
de vereffening door het bestuur.
De bestemming van een eventueel batig
saldo wordt bepaald door de algemene
vergadering, die het besluit tot ontbinding neemt.
Na de ontbinding blijft de vereniging
voortbestaan voor zover en zolang dit
tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Aan deze statuten kan nadere uitwerking worden gegeven bij (een) door de
algemene vergadering vast te stellen
huishoudelijk reglement(en).
Vaststelling zowel als wijziging van een
huishoudelijk reglement gebeurt door
een besluit van de algemene vergadering.
Dit huishoudelijk reglement mag niet in
strijd zijn met de wet of de statuten van
C.T.D. of met de statuten en reglementen van de AWB.

Met inachtneming van het bepaalde in
artikel 7A: 1680 van het Burgerlijk
Wetboek Aruba, is een besluit over ontbinding van de vereniging door de algemene vergadering pas geldig als:
a. minstens drie/vierde (3/4) van het
totaal aantal leden aanwezig is en
daarvan;
b. minstens twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen voor is.
Als aan voorwaarde 1.a niet is voldaan,
kan op een volgende algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden tot ontbinding worden besloten,
mits aan voorwaarde 1.b wordt voldaan.
JAARGANG 2020 EDITIE NO. 21

LANDSCOURANT VAN ARUBA
9 oktober 2020
Pagina 14
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Artikel 20
ALGEMENE BEPALINGEN
In alle gevallen waarin deze statuten, reglementen en de wet niet voorzien, belist de algemene vergadering.
Tenslotte verklaarden de comparanten dat in
afwijking van het bepaalde in artikel 11 voor
de eerste maal als bestuursleden optreden,
zulks tot en met een en dertig december
tweeduizend en twintig;
1. de comparant sub 1, Roberto André
Koolman voornoemd, als voorzitter;
2. de comparant sub 2, Robert Anthony
Bareño voornoemd, als penningmeester;
3. de comparant sub 3, Geraldo Gregorio
Rasmijn voornoemd, als secretaris;

c.

d.

e.

f.

het aanmoedigen van bekwaamheid en
het bevorderen van hoge zedelijke
maatstaven in beroep en bedrijf, in de
openbare dienst en in het persoonlijk
handelen;
het tot stand brengen, door woord en
daad, van een meer ontwikkelde, actieve
en dienstvaardige maatschappij;
het vinden van de weg naar duurzame
en waardevolle vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het
uitbouwen van een betere samenleving,
het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in
stand te houden, ter bevordering van
rechtvaardigheid, gerechtigdheid, vaderlandsliefde en goede wil.
Artikel 3

STATUTEN VAN DE VERENIGING
KIWANIS CLUB OF SAN NICOLAS
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1.

2.

3.

De vereniging draagt de naam
“KIWANIS CLUB OF SAN NICOLAS” oftewel afgekort “KCSN” en is
gevestigd te Aruba.
De vereniging is lid van Kiwanis International Club en onderschrijft dientengevolge “the Constitution and Bylaws
of Kiwanis International”.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel:
a. het streven naar en bevorderen van
menselijke en geestelijke waarden in het
leven boven materiële;
b. de toepassing in het dagelijks leven van
de “Gulden Regel” (= behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil
worden) in alle intermenselijke relaties;

De vereniging tracht haar doel onder meer te
bereiken door:
a. gebruikmaking van kennis en ervaring
van personen uit verschillende beroepssectoren ten dienste van de gemeenschap.
b. het houden van vergaderingen, het houden en doen houden van voordrachten,
het (doen) houden van excursies.
c. het in commissieverband werken aan
projecten, dan wel bestuderen van bepaalde onderwerpen en het uitbrengen
van rapporten over deze werkzaamheden en/of studies;
d. het inzamelen van gelden teneinde de
onder sub 3.c. bedoelde projecten te financieren;
e. gebruikmaking van alle overige wettelijk geoorloofde middelen.
GELDMIDDELEN
Artikel 4
a.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: entreegelden, contributies en
andere bijdragen van de leden;
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b.
c.
d.
e.

de opbrengsten van door de vereniging
georganiseerde activiteiten;
donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten,
de inkomsten uit haar vermogen;
alle verdere wettig geoorloofde inkomsten;
De entreegelden en contributies worden
door het bestuur in het huishoudelijk reglement vastgesteld.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 5

Het verenigingsjaar loopt vanaf één oktober
tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.
LIDMAATSCHAP/TOETREDING
Artikel 6
1.

2.

Het lidmaatschap van de vereniging
staat open voor iedere meerderjarige die
aan de verdere kwalificatie-eisen van
het soort lidmaatschap voldoet.
De algemene vergadering beslist over
de toetreding als lid, een en ander met
inachtneming van het bepaalde in het
Huishoudelijk Reglement.
SOORTEN LIDMAATSCHAP
Artikel 7

1.

2.

De vereniging kent de volgende soorten
leden:
a. actieve leden;
b. senior leden
c. ereleden.
Alle leden moeten geloven in en zich
houden aan de doelstellingen van Kiwanis International en zich waardig en
rechtschapen tonen binnen de maatschappij van Aruba.

ACTIEVE LEDEN
Artikel 8
1.

2.

3.

Actieve leden zijn natuurlijke personen
uit verschillende bedrijfs- en beroepscategorie in de publieke of private sector.
Actieve leden moeten de entreegelden
en de contributie betalen en hebben het
recht te genieten van alle voorrechten,
voorbehouden aan de leden van de vereniging.
Actieve leden wordt geacht de vergaderingen bij te wonen, deel te nemen aan
de sociale projecten en de andere activiteiten, hun financiele verplichtingen ten
overstaan van de vereniging na te komen, het Kiwanis kenteken te dragen, te
worden benoemd in commissies, te
worden verkozen tot bestuurders en Kiwanis conventies en congressen bij te
wonen.
SENIORLEDEN
ARTIKEL 9

Senior leden zijn degenen, die, na minstens
tien jaar getrouw lidmaatschap van een of
meer Kiwanis clubs, niet meer in staat zijn
regelmatig aan de vergaderingen van de vereniging deel te nemen wegens beroeps-, gezondheids-, of andere verzachtende omstandigheden.
1. Senior leden moeten de regels voor
aanwezigheid en deelname, zoals voor
hen door het bestuur werd vastgesteld,
in achtnemen
2. Senior leden moeten de entreegelden en
de contributie betalen en hebben het
recht te genieten van alle voorrechten,
voorbehouden aan de leden van de club.
3. Het bestuur onderzoekt telkens elk jaar
de lijst van de senior leden van de vereniging en is bevoegd, ter wille van alle
rechtvaardig geachte redenen, de eventuele herziening van deze lijst aan de algemene ledenvergadering voor te stellen.

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 21

LANDSCOURANT VAN ARUBA
9 oktober 2020
Pagina 16
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ERELEDEN
Artikel 10
l.

2.

3.

4.

5.

Ereleden zijn degenen die voortreffelijke maatschappelijke diensten in Aruba
hebben verricht en die geen actief noch
senior lid zijn van de vereniging.
Een erelid wordt voor de duur van een
(1) jaar toegelaten en kan vervolgens als
dusdanig elk jaar worden herkozen.
Ereleden moeten de regels voor aanwezigheid, deelname, betaling van entree
gelden en contributie zoals voor hen
door het bestuur werd vastgesteld, in
achtnemen.
Een erelid heeft recht op alle voorrechten van de clubleden, maar heeft geen
stemrecht en ook geen toegang tot een
Kiwanis functie.
Een erelid is niet verplicht de vergaderingen van de vereniging bij te wonen.
UITTREDING
Artikel 11

1.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door
het lid;
c. door opzegging door of namens de
vereniging. Dit kan geschieden
wanneer een lid zijn verplichtingen
niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement. Dit kan alleen
worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadee1t.
Opzegging van het lidmaatschap door
het lid of door de vereniging geschiedt
schriftelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van vier (4) weken. Echter
het lidmaatschap kan onmiddellijk wor-

3.

4.

5.

6.

den beëindigd, indien van het lid of van
de vereniging redelijkerwijs niet kan
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgend op de datum waarop
was opgezegd.
Wanneer het lidmaatschap in de loop
van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de maandelijkse contributie tot en met de maand waarin is opgezegd verschuldigd.
Mededeling van opzegging van het lidmaatschap en royement namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van
het besluit tot royement staat de betrokkene, binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering.
Het lid wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. Gedurende
de schorsing mag het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen; hij moet
echter wel zijn financiële verplichtingen
tegenover de vereniging blijven nakomen.
CONTRIBUTIE/ENTREEGELDEN
Artikel 12

De algemene vergadering stelt op aangeven
van het bestuur de contributie vast. De vastgestelde contributie dient door de leden
maandelijks vooraf te worden afgedragen aan
de vereniging. Daarnaast kan de algemene
vergadering besluiten tot het heffen van entreegelden.
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BESTUUR
Artikel 13
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het bestuur van de vereniging bestaat
uit elf(11) personen die op de jaarlijkse
algemene vergadering uit de actieve
en/of senior leden worden benoemd.
Ook als het aantal bestuursleden minder
dan elf (11) bedraagt blijft het bestuur
bevoegd; het bestuur moet alsdan binnen twee maanden nadat het aantal bestuursleden beneden elf (11) is gedaald
een algemene vergadering bijeenroepen
om in de vacature(s) te voorzien.
Bestuursleden worden door de algemene
vergadering en overeenkomstig de procedure omschreven in het Huishoudelijk
Reglement benoemd voor de tijd van
één
(1) jaar, startende op één (1) oktober en
eindigende op dertig september van het
daaropvolgende jaar, met dien verstande
dat zij herkozen kunnen worden.
De algemene vergadering kiest in functie: de voorzitter (oftewel: president), de
vice-voorzitter (oftewel: vice-president),
de toekomstige voorzitter (oftewel: president-elect), de laatstelijk gefungeerd
hebbende voorzitter (oftewel: immediate past president, de penningmeester
{oftewel: treasurer), de secretaris (oftewel: secretary) en zes bestuurders (oftewel: directors). De functie van toekomstige voorzitter en vice-voorzitter
respectievelijk secretaris en penningmeester kan door een en dezelfde persoon worden uitgeoefend.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door
een algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen
slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het
aantal bestuursleden aanwezig is.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door ontslag door de algemene
vergadering;
door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
door ontslagneming door het bestuurslid zelf; dit moet gebeuren
met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand.
DAGELIJKS
BESTUUR/VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14

1.

2.

3.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur.
Over de gewone en dagelijkse zaken beslist het dagelijks bestuur, dat overigens
is belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en
van het bestuur.
De vereniging wordt in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het bestuur. Deze
vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt bovendien toe aan de voorzitter en
secretaris tezamen en aan de voorzitter
en penningmeester tezamen, dan wel bij
ontstentenis van een hunner aan hun
plaatsvervangers.
TAKEN EN BEVOEGHEDEN
Artikel 15

1.

2.

3.

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is bevoegd tot het doen van
uitgaven per gebeurtenis tot een maximum van een door de algemene ledenvergadering jaarlijks vastgesteld bedrag.
Na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het bestuur
bevoegd tot:
a. het doen van uitgaven welke het
door de algemene ledenvergade-
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4.

ring vastgestelde bedrag te boven
gaan;
b. tot het sluiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
c. 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.
Het bestuur is niet aansprakelijk tegenover derden als zij namens de vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid)
handelen doch kan dat wel zijn, indien
zij handelingen verrichten, waartoe zij
niet bevoegd zijn dan wel rechtshandelingen aangaan, waarvan zij bij het aangaan reeds weten, dat de vereniging niet
in staat zal zijn die na te komen.
BESTUURSVERGADERINGEN EN
BESLUITVORMIMG
Artikel 16

1.

2.

3.

4.

5.

Het bestuur vergadert conform de frequentie zoals overeengekomen door een
meerderheid van de bestuursleden.
De oproepingstermijn voor een bestuursvergadering is tenminste twee dagen.
Iedere oproep bevat de agenda van de
ter vergadering te behandelen onderwerpen.
Slechts onderwerpen die op de agenda
vermeld zijn kunnen ter vergadering
worden behandeld, tenzij alle bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en
geen hunner zich tegen de behandeling
van andere onderwerpen verzet.
Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts
worden genomen ter vergadering waarin
tenminste de meerderheid van het totaal
aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

6.
7.

8.

9.

Het bestuur beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Als de stemmen staken heropent de
voorzitter de discussie; als de stemmen
daarna weer staken beslist de voorzitter.
Bestuursleden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een
mede-bestuurslid, mits bij schriftelijke
volmacht via email.
Van het verhandelde ter bestuursvergadering wordt een besluitenlijst gehouden
door de secretaris, welke door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.
ALGEMENE VERGADERING EN
BESLUITVORMING
Artikel 17

1.

2.

3.

4.

5.

Het bestuur roept de leden bijeen voor
een algemene vergadering conform de
frequentie zoals overeengekomen door
de algemene vergadering.
Als vijf of meer leden onder opgave van
redenen daarom vragen moet het bestuur een algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuur moet die vergadering dan binnen dertig dagen na dat verzoek bijeenroepen.
Als het bestuur in gebreke blijft die vergadering bijeen te roepen, zijn de verzoekers -met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel- zelf tot
oproeping bevoegd.
Oproeping geschiedt via e-mail met inachtneming van een termijn van tenminste drie dagen, de dag van oproeping en
die der vergadering niet meegerekend.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Omtrent onderwerpen welke niet op de
agenda zijn vermeld, kunnen steeds wettige besluiten worden genomen, mits alle leden in persoon ter vergadering aanwezig zijn.
De leden kunnen zich ter vergadering
doen vertegenwoordigen door een me-
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6.

7.

8.

9.

de-verenigingslid, mits bij schriftelijke
volmacht via e-mail.
Algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij ontstentenis door een
plaatsvervanger die is aangewezen door
de voorzitter.
leder lid heeft het recht ter vergadering
het woord te voeren omtrent de te behandelen onderwerpen, mits met inachtneming van de orderegels als door de
voorzitter vastgesteld.
Onverminderd het bepaalde in lid 4 van
dit artikel en het bepaalde in artikel 20,
worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ter vergadering waarin tenminste
een derde van het totaal aantal leden
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
Indien op een algemene vergadering
niet het vereiste aantal leden aanwezig
of vertegenwoordigd is kan tenminste
twintig maar ten hoogste acht en twintig
dagen daarna een nieuwe algemene vergadering bijeen worden geroepen. In die
vergadering kunnen -ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde ledenover dezelfde onderwerpen als van de
vorige vergadering besluiten worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee derde gedeelte van het aantal stemmen.
a. Met betrekking tot elk onderwerp
dat ter vergadering in stemming
wordt gebracht, heeft ieder verenigingslid recht op het uitbrengen
van één stem. Blanco stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht.
b. Stemming over personen geschiedt
schriftelijk bij ongetekende gesloten stembriefjes; stemming over
zaken geschiedt mondeling, tenzij
een lid schriftelijke stemming verlangt.

c.

Indien moet worden overgegaan
tot een benoeming is diegene benoemd die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd.
Heeft niemand een zodanige meerderheid op zich verenigd, dan
vindt een herstemming plaats tussen de personen die de meeste
stemmen op zich hebben verenigd.
Staken de stemmen dan weer, dan
beslist het lot.
d. Indien de stemmen staken over een
voorstel, dat niet de verkiezing van
Personen betreft, dan is het verworpen. Besluitvorming over een
zodanig voorstel bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
e. Een besluit genomen met algemene stemmen door alle leden, ook al
zijn de leden niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht
als een besluit van de algemene
vergadering.
10. Van het verhandelde ter algemene vergadering wordt een besluitenlijst gehouden door de secretaris van het bestuur,
welke wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
Artikel 18
1.

2.

De jaarlijkse algemene vergadering
wordt gehouden elk jaar tussen 1 januari
en 15 mei.
In deze vergadering wordt in ieder geval:
door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken
van de vereniging en het gevoerde
bestuur gedurende het afgelopen
verenigingsjaar;
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-

-

-

door de kascommissie verslag uitgebracht en een nieuwe kascommissie benoemd,
de balans en de winst- en verliesrekening van het afgelopen verenigingsjaar vastgesteld, tezamen met
een toelichting;
de contributie vastgesteld,
nieuwe bestuursleden benoemd.

3.

JAARREKENING
Artikel 19
1.

2.

Jaarlijks, uiterlijk één maand voor de
jaarlijkse algemene vergadering, stelt
het bestuur de jaarrekening op, bestaande uit het jaarverslag en de balans en
winst- en verliesrekening met toelichting als bedoeld in lid 2 van artikel 18,
van welke stukken een exemplaar aan
alle leden wordt gezonden tezamen met
de oproep voor de jaarlijkse algemene
vergadering.
Vaststelling van de balans en de winsten verliesrekening door de jaarlijkse algemene vergadering strekt het bestuur
tot décharge voor het in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerde bestuur voor
zover dat uit die stukken b1ijkt.

LIQUIDATIE
Artikel 21
l.

2.

3.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 20
1.

2.

Besluiten tot wijziging der statuten of
tot ontbinding der vereniging kunnen
slechts worden genomen door de algemene vergadering in een speciaal tot dat
doel bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste twee derde van het totaal
aantal leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en met een meerderheid
tenminste drie vierde der uitgebrachte
stemmen.
Is dit quorum niet aanwezig, dan wordt
een nieuwe vergadering bijeengeroepen,
te houden binnen acht en twintig dagen
doch niet eerder dan veertien dagen na

de eerste vergadering; in die vergadering kunnen dan besluiten betreffende
statutenwijziging of ontbinding van de
vereniging worden genomen bij meerderheid van drie vierde van het aantal
uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
De oproep tot een dergelijke vergadering moet inhouden dat in die vergadering wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging aan de orde zal
komen. Indien het betreft een voorgenomen statutenwijziging dient de tekst
van de statutenwijziging bij de oproep
voor de vergadering te worden gevoegd.

Tenzij het ontbindingsbesluit anders betaalt, is het bestuur belast met de liquidatie van het vermogen van de vereniging.
De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel7A:
1680 van het Burgerlijk Wetboek van
Aruba.
Het na liquidatie eventueel resterend batig saldo, wordt aangewend overeenkomstig het daartoe bij het ontbindingsbesluit bepaalde.
KASCOMMISSIE
Artikel 22

1.

2.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de actieve en/of senior leden
een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.
Vereist het onderzoek van de rekening
en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kas-

JAARGANG 2020 EDITIE NO. 21

LANDSCOURANT VAN ARUBA
9 oktober 2020
Pagina 21
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

3.

commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de kascommissie alle inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden van de vereniging
te geven.
De opdracht aan de kascommissie kan te
alle tijde door de algemene vergadering
worden ingetrokken, doch slechts alleen
door benoeming van een andere Kascommissie.
COMMISSIES EN WERKGROEPEN
Artikel 23

De algemene vergadering of het bestuur mogen commissies of werkgroepen instellen.
REGLEMENTEN
Artikel 24
Aan deze statuten kan nadere uitwerking
worden gegeven bij door de algemene vergadering vast te stellen reglement(en), welke
niet in strijd mogen zijn met de wet of deze
statuten.
ALGEMENE BEPALING
Artikel 25
In alle gevallen waarin deze statuten, verenigingsreglementen en de wet niet voorzien,
beslist de algemene vergadering.
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AANWIJZING
Van 5 oktober 2020 No. 98 van de President van de Centrale Bank van Aruba
Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw K.M.G. Halma, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53);
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, mevrouw K.M.G. Halma, in haar hoedanigheid van werknemer bij
de Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering; en
de Landsverordening toezicht effectenverkeer;
II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
Van 5 oktober 2020 No. 99 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is om de heer A.E. de Boer, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 52 van de Landsverordening toezicht kredietwezen (A.B. 1998 no. 16);
artikel 25 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (A.B. 2000 no. 82);
artikel 12 van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (A.B. 2003 no. 60);
artikel 28 van de Landsverordening toezicht trustkantoren (A.B. 2009 no 13);
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
artikel 20 van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);
artikel 35 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
artikel 93 van de Landsverordening toezicht effectenverkeer (A.B. 2016 no. 53);
artikel 7 van de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba (A.B.
2014 no. 57);
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, de heer A.E. de Boer, in zijn hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de navolgende landsverordeningen:
de Landsverordening toezicht kredietwezen;
de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;
de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven;
de Landsverordening toezicht trustkantoren;
de Sanctieverordening 2006;
de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;
de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;
de Landsverordening toezicht effectenverkeer; en
de Landsverordening koersmargevergoeding Centrale Bank van Aruba;
II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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AANWIJZING
van 5 oktober 2020 No. 100 van de President van de Centrale Bank van Aruba

Overwegende:
dat het wenselijk is om mevrouw V.M. Ivanova, werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba,
aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de hierna te noemen landsverordeningen;
Gelet op:
artikel 15 van de Sanctieverordening 2006 (A.B. 2007 no. 24);
HEEFT BESLOTEN:
I. met ingang van heden, mevrouw V.M. Ivanova, in haar hoedanigheid van werknemer bij de
Centrale Bank van Aruba, aan te wijzen als persoon belast met het toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de Sanctieverordening 2006;
II. vast te leggen dat deze aanwijzing in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.

Jeanette R. Semeleer
President
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BESCHIKKING VAN DE ELECTORALE RAAD VAN 29 SEPTEMBER 2020
De Electorale Raad als bedoeld in artikel 3 van de landsverordening politieke partijen AB 2001 no.
96
Gezien:
De door vereniging “PARTIDO HUBENTUD TRECIENDO CAMBIO” in afschrift overgelegde
notarieel verleden statuten van de vereniging en het verzoek tot registratie als politieke partij met
aanduiding “Partido HTC”;
Gelet op:
De artikelen 9, 10 eerste lid, 11, 12 en 18 eerste lid van voornoemde landsverordening;
Overwegende:
–

dat de statuten van de vereniging “PARTIDO HUBENTUD TRECIENDO CAMBIO” aan de
vereisten van de Landsverordening politieke partijen voldoet;

Besluit:
–

de vereniging “PARTIDO HUBENTUD TRECIENDO CAMBIO” te registreren als politieke
partij met aanduiding “Partido HTC”.

Gedaan in Aruba op 29 september 2020

De Electorale Raad

w.g. H.C. Maduro, plaatsvervangend voorzitter
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LANDSBESLUIT
VAN 26 AUGUSTUS 2020 No. 13
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie
Overwegende:
dat de Sociaal Economische Raad uit ten hoogste negen leden bestaat;
dat de Sociaal Economische Raad onder meer dient te bestaan uit drie leden afkomstig van de
werknemerskring;
dat de Sindicato di Maestro di Aruba (S.I.M.A.R.), bij brief van 13 februari 2020, de heer
Anthony Figaroa heeft voorgedragen voor de vervulling van de functie van plaatsvervangend
lid van de Sociaal Economische Raad;
dat de ministerraad op 6 maart 2020 (BE-16/20) heeft besloten om de heer Anthony Figaroa
als plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad te benoemen;
dat abusievelijk niet is voorzien in de voorafgaande benoeming van de heer Anthony Figaroa
als plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad;
dat, gelet op het bovenstaande, het wenselijk is om de heer Anthony Figaroa met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 te benoemen als plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad;
Gelet op:
artikelen 3, 4 en 9 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad (AB 1987 no. 103);
HEEFT BESLOTEN:
I.

met ingang van 1 maart 2020, de heer Anthony Figaroa, vertegenwoordiger van de Sindicato
di Maestro di Aruba te benoemen als plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad
voor een periode van twee (2) jaren;

II.

vast te leggen dat dit landsbesluit in de Landscourant van Aruba zal worden bekendgemaakt.
Oranjestad, 26 augustus 2020
J.A. Boekhoudt

De Minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes
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