The Iranian Scientific Association in the
Netherlands s041ver

Op twintig december negentienhonderd zesennegentig
verschenen voor mij, Mr Jean Robert Smeets, notaris ter
standplaats Delft:
1. de heer NAVID OTAREDIAN, onderzoeksingenier, wonde te
2612 ks Delft, stille putten 37, geboren te Teheran, Iran, op
vijftien mei negentienhonderd eenenzestig, houder van rijbewijs
nummer 3003262931, gehuwd,
2. de heer SHERVIN NEKUEE, onderzoeker, wonde te 6843
DZ Arnhem, Melissantpad 18, geboren te Teheran, Iran, op
vijfentwintig april negentienhonderd achtenzestig, houder van
paspoort nummer N01100338, thans gehuwd,
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging te willen
oprichten, die zal worden geregeerd door de volgende:

STATUTEN:

Naam, zetel, duur..

Artikel 1.

De vereniging is genaamd:
THE IRANIAN SCIENTIFIC ASSOCIATION IN THE
NEDERLANDS ( ISAN )
en is gevestigd te Rotterdam.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen.

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de integratie van Iraniers in Nederland;
b. het verbreden en verbeteren van de kennis van haar leden en
het opwekken van interesse voor de wetenschap, werk en studie
bij de Iraanse gemeenschap in Nederland;
c. het verzamelen van relevante informatie voor de
geinteresseerden uit de Iraanse gemeenschap in Nederland in het
algemeen en haar leden in het bijzonder;
d. het realiseren en versterken van de contacten tussen de
Iraanse academici, onderzoekers en studenten in Nederland;
e. het ondersteunen van de Iraanse medische en
wetenschappelijke insituten; met al hetgeen daartoe behoort of
gerekend kan worden, alles in de ruimste zin van het woord. zij
tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het onderhouden van contacten met overheidsinstanties,
instellingen, bedrijven en personen, welke voor het doel van de
vereniging nuttig of nodig zijn;
b. het opzetten en het begeleiden van activiteiten, waarbinnen
het doel van de vereniging kan worden nagestreefd;
c. het ondersteunen en adviseren van Iraanse studenten en
geinteresseerden in studie;
d. het behulpzaam zijn bij het realiseren van een werkkring en
participatie in de arbeidsmarkt;
e. het organiseren van informatief wetenschappelijke
voordrachten;
f. het realiseren en onderhouden van contacten met
universiteiten, onderzoeksinstitutuen en wetenschappers;
g. het begeleiden van de door de vereniging aangenomen

projecten en het zorgdragen voor de continuiteit hiervan;
h. het geven van een zo groot mogelijke bekendheid aan het doel
van de verenoging;
I. het aanwenden van alle andere zinvolle middelen die tot het
gestelde doel kunnen leiden.

Geldmiddelen.
Artikel 3.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en donaties;
b. subsidies;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere verkrijgingen en baten.

Leden.
Artikel 4.

1. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn diegenen die de
perzische taal machtig zijn en een academische of een hogere
beroepsopleiding volgen of met succes hebben afgerond.
2. Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn alle
anderen die de perzische taal machtig zijn. Buitengewone leden
hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden
met uitzondering van het stemrecht.

Lidmaatschap.
Artikel 5.

1. Wie lid van de vereniging wil worden deelt dit schriftelijk
mede aan het bestuur.
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden binnen zes
weken na ontvangst van de aanmelding; de beslissing wordt
schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. Is de beslissing
afwijzend dan heeft de betrokkene het recht binnen dertig dagen
na ontvangst van die beslissing daarvan in beroep te gaan bij de
Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering
beslist op dit beroep tijdens haar eerstvolgende vergadering, na
de betrokkene te hebben gehoord.
3. Het lidmaatschap vangt aan op de dag waarop het bestuur de
aanmelding als lid heeft gehonoreerd casu quo de dag waarop de
Algemene Ledenvergadering in beroep de aanmelding alsnog
heeft gehonoreerd.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en
adressen van de leden wordt opgenomen. De leden dienen
adreswijzigingen schriftelijk aan het bestuur op te geven. Het
register is uitsluitend ter inzage van de leden.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 6.

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzeging door het bestuur;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur.

2. Opzegging door het bestuur kan gescheiden wanneer het lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, als ook wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
door het bestuur kan de betrokkene in beroep gaan binnen een
maand nadat het besluit hem schriftelijk ter kennis is gebracht.
Het beroep wordt behandeld tijdens de eertvolgende Algemene
Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst in de uitoefening van zijn rechten
als lid.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
vrerniging kan slechts gescheiden tegen het einde van het
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan evevwel
onmiddelijk worden beeindigd indien van de vereniging of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat het
lidmaatschap voortduurt.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet
het lidmaatschap einigen op het vroegst toegelaten tijdstip dat
volgt op de datum waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten,
regelementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Contributie.
Artikel 7.

De leden betalen een bijdrage die jaarlijks, op voordracht van
het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering wordt
vastgesteld. Indien het lidmaatschap aanvangt in de loop van een
jaar is de bijdrage naar tijdsgelang verschuldigd.Wanneer het
lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft
toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd; het
bestuur kan evenwel dispensatie verlenen.

Algemene Ledenvergadering.
Artikel 8.

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging wordt
gevormd door alle leden van de vereniging.

Aantal vergaderingen en recht van bijeenroeping.
Artikel 9.

1. De Algemene Ledenvergadering komt ten minste een keer per
jaar bijeen ten einde met betrekking tot de financiele stukken
van de vereniging besluiten te nemen.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt voorts bijeen groepen:
a. indien het bestuur hiertoe volgens de wet of deze statuten
verplicht is;
b. indien het bestuur de wens hiertoe te kennen geeft;
c. indien ten minste een/derde van de stemgerechtigde leden de
wens hiertoe schriftelijk aan het bestuur te kennen geeft.
Bij een dergelijk verzoek dienen de te behandelen onderwerpen
te worden vermeld.
3. Indien aan het bestuur als gemeld een verzoek is gedaan tot
het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering dient
deze de beoogde vergadering binnen veertien dagen daarna
bijeen te roepen, de dag van ontvangst van het verzoek en de
dag van vergadering niet medegerekend. Indien, na gedaan
verzoek, het bestuur niet binnen de gestelde termijn een
Algemene Ledenvergadering bijeen roept, kunnen de verzoekers
zelf tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering
overgaan conform de bepalingen van de wet en van deze

statuten.

Oproeping.
Artikel 10.

1. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk aan
alle leden van de vereniging en aan de leden van andere organen
van de vereniging onder bijvoeging van de agenda, met
inachtneming van een termijn van veertien dagen, de dag van
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
2. De oproeping geschiedt aan het aan het bestuur opgegeven
adres van het betreffende lid.
3. In de agenda worden ten minste de volgende onderwerpen
opgenomen:
a. datum, tijd en plaats van bijeenkomst;
b. de op de agenda geplaatste onderwerpen; in geval van
verkiezing van natuurlijke personen ten behoeve van een van de
organen van de vereniging wordt tevens de opgemaakte
voordracht vermeld.
4. Een aantal leden, als bevoegd is om een vergadering te doen
bijeenroepen, is tevens gerechtigd, binnen vier dagen na
ontvangst van de oproeping, aan het bestuur schriftelijk de te
behandelen onderwerpen op te geven, die vervolgens aan alle
leden binnen drie dagen daarna schriftelijk worden
medegedeeld.
5. In een vergadering kunnen besluiten worden genomen zonder
oproeping en agendering indien alle leden van het betreffende
orgaan en aanwezig zijn en zich voor het voorstel hebben
verklaard.

Voorzitterschap en vastlegging.

Artikel 11.

1. Algemene Ledenvergaderingen worden voorgezeten door de
voorzitter van het bestuur van de vereniging en, ingeval van
diens ontstentenis, door zijn vervanger. Indien op deze wijze
niet in de leiding van de vergadering kan worden voorzien wijst
de vergadering zelf een voorzitter aan.
2. Van het verhandelde in een vergadering worden, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur, notulen gemaakt. Indien
op deze wijze niet in de verslaggeving wordt voorzien wijst de
vergadering zelf een notulist aan.
3. De notulen worden binnen twee maanden na afloop van een
vergadering ter kennis van de leden gebracht;vaststelling van
notulen geschiedt steeds in de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering.

.
Besluitvorming
Artikel 12.

1. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen
die op de agenda zijn geplaatst en over onderwerpen die niet op
de agenda zijn geplaatst mits alle leden aanwezig zijn.
2. Buiten een vergadering om kunnen besluiten worden
genomen indien alle ledenvan het desbetreffende orgaan zich
schriftelijk in welke vorm dan ook voor het voorste hebben
verklaard.
3. Behalve wanneer in deze statuten of de wet anders is bepaald
worden besluiten genomen met volstrekte meerderhied van
stemmen.
4. Indien in een vergadering het voor een stemming vereiste
aantal leden niet aanwezig is wordt binnen een maand na die
vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en

gehouden, welke bevoegd is het besluit te nemen, ongeacht het
aantal aanwezige leden, mits met inachtneming van de voor het
betreffende besluit vereist meerderheid.

Stemrecht.
Artikel 13.

1. Ieder gewoon lid heeft recht op het uitbrengdn van een stem.
Alle stemmingen zijn schriftelijk.
2. In geval van staking der stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. In geval van staken der stemmen bij verkiezing van
personen vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook
dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt
herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de
tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht zij
tellen wel mee voor een eventueel vereist quorum.
4. Een stem bij schriftelijke volmacht worden uitgebracht, de
volmacht dient voor aanvang van de vergadering bij de
voorzitter van de vergadering te worden ingeleverd. Een lid kan
slechts voor een ander lid bij volmacht stemmen.

Bevoegdheden en informatierecht.
Artikel 14.

Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn
opgedragen. Het bestuur verschaft, gevraagd en ongevraagd, aan
de Algemene Ledenvergadering alle voor de uitoefening van
haar taak gewenste noodzakelijke inlichtingen.

Bestuur.

Artikel 15.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogst zeven
natuurlijke personen.
2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, zij vormen het dagelijks
bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in
een persoon verenigd zijn.
3. De leden van het bestuur worden uit de gewone leden
benoemd door de Algemene Ledenvergadering op bindende
voordracht van het bestuur of van een gelijk aantal leden dat
bevoegd is een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen.
4. Ieder lid van het bestuur heeft zitting voor de tijd van ten
hoogste een twee jaar. Hij is terstond herbenoembaar mits een
aantal zittingsperioden van twee achtereen niet wordt
overschreden.
5. De leden van het bestuur treden periodiek af, volgens een
door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen rooster,
zodanig dat ieder jaar benoeming van ten minste een of twee
leden van het bestuur moet plaatsvinden. Degene die wordt
benoemd ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op
het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Indien
tussentijds een vacature ontstaat, wordt hierin zo spoedig
mogelijk voorzien.Ondanks een vacature blijft het bestuur
bevoegd.
6. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een of
meer leden van het bestuur zal binnen veertig dagen daarna door
het bestuur een voordracht worden opgemaakt. Aan de
voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met ten minste twwe/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van haar aantal leden
aanwezig is. De voordracht wordt in de oproeping tot de
vergadering van de Algemene Ledenvergadering, waarin de

benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen dan wel
wordt in de oproeping medegedeeld, dat een voordracht niet of
niet tijdig is opgemaakt. Is een bindende voordracht niet of niet
tijdig opgemaakt, dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in
haar benoeming.
7. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit,
zoals bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde der leden aanwezig is. Indien de Algemene
Ledenvergadering een lid van het bestuur heeft geschorst dient
de vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing
te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging
van de schorsing, bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden en
ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag waarop de
Algemene Ledenvergadering tot verlenging besluit. Indien de
Algemene Ledenvergadering niet binnen de voor verlenging
bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing
heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van het
bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene
Ledenvergadering, waarin over zijn ontslag of over opheffing of
verlenging van de schorsing wordt besluit, te verantwoorden en
zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Tussentijds einde van het lidmaatschap van het bestuur.
Artikel 17.

Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. door ontslag door de Algemene Ledenvergadering.

Vergaderingen van het bestuur.
Artikel 18.

1. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts
telkens wanneer dit door de voorzitter,of twee andere leden van
het bestuur wordt verlangd. Indien bevoegd aan de voorzitter is
verzocht een vergadering uit te schrijven en de oproeping tot die
vergadering heeft niet binnen veertien dagen plaats gevonden
dan kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen onder
gehoudenheid aan de bepalingen van deze statuten.
2. Vergaderingen worden opgeroepen door de voorzitter van het
bestuur op een termijn van veertien dagen ( de dag van
oproeping en die van vergadering niet meegerekend ) onder
bijvoeging van de agenda.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste
de helft van het totaal aantal leden van het bestuur aanwezig is.
Ieder lid van het bestuur heeft recht op het uitbrengen van een
stem. Bij verkiezing van personen wordt schriftelijk en over
zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig
anders beslist.
4. In geval van staking der stemmen over zaken is de stem van
de voorzitter beslissend. In geval van staking der stemmen bij
verkiezing van personen vindt een nieuwe vrije stemming plaats.
Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen,
vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij
de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich
verenigden. Staken alsdan de stemmen, dan beslist de vooezitter.
5. Zoveel mogelijk zijn voorts op het bestuur die regelen over
wekwijze en besluitvorming van toepassing die bij deze statuten
van toepassing zijn verklaard op de Algemene
Ledenvergadering.

Vertegenwoordiging.
Artikel 19.

1. Twee leden van het dagelijks bestuur tezamen, evenals alle
bestuursleden tezamen, zijn bevoegd de vereniging in en buiten
rechte te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Boekjaar en begroting.
Artikel 20.

1. Het verenigingsjaar en boekjaar lopen van een maart tot eind
februari daaropvolgend.
2. Uiterlijk in januari van ieder jaar legt het bestuur aan de
Algemene ledenvergadering de begroting voor ten behoeve van
het daaropvolgende verenigingsjaar. De Algemene
Ledenvergadering stelt deze begroting, voor aanvang van het
betreffende boekjaar, in een speciaal daartoe bijeengeroepen
vergadering, vast.
3. Aan geldmiddelen en andere activa van de vereniging mag
geen andere bestemming worden gegeven dan ter bevordering
van het doel van de vereniging.
4. Indien personen, die deel uitmaken van organen van de
vereniging, als geldschiter jegens de vereniging optreden zullen
zij niet meer dan een redelijke rentevergoeding ontvangen.

Jaarstukken.
Artikel 21.

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar
wordt een onder verantwoording van het bestuur door de
penningmeester opgestelde jaarrekening aan de Algemene
Ledenvergadering voorgelegd.
2. De jaarrekening gaat vergezeld van ten minste :
a. de verklaring van de kascommissie;
b. een beredeneerd verslag.
3. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt de
Algemene Ledenvergadering de jaarrekening vast. De termijn
van zes maanden kan door de Algemene Ledenvergadering met
ten hoogste zes maanden worden verlengd.

Commissies.
Artikel 22.

1. Adviescommissie. De Algemene Ledenvergadering / het
bestuur kan zich laten adviseren door per onderwerp in te stellen
commissies, welke worden geregeld bij huishoudelijk regelment.
2. Kascommissie. De Algemene Ledenvergadering benoemt in
haar jaarlijkse vergadering een kascommissie. De kascommissie
onderzoekt jaarlijks de rekening en verantwoording van het
bestuur. Tegelijk met de overlegging daarvan door het bestuur
aan de Algemene vergadering brengt de kascommissie verslag
van zijn bevindingen uit.

Statutenwijziging.
Artikel 23.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden

aangebracht dan door een besluit van de Algemene Leden
vergadering genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen
vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde der
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten
minste twee/derde van de leden aanwezig is.
2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hievan
een notariele akte is opgemaakt.

v
Ontbinding.
Artikel 24.

1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene
Ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste twee/derde van de leden aanwezig is;
b. vanwege het ontbreken van leden;
c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is
verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de
toestand van de boedel;
d. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald.

Verefening.
Artikel 25.

1. Ingeval van ontbinding zal de vereffening geschiden door het
bestuur. 2. Na de vereffening dienen de vereffenaars voorhanden
overschotten ter beschikking te stellen van een doel soortgelijk
of aanverwant aan dat van de vereniging.

Regelementen.
Artikel 26.

1. Elk orgaan van de verenigin kan een (huishoudelijk )
regelement vaststellen waarbij het zijn eigen werkwijze regelt.
Een dergelijk regelement behoeft de goedkeuring van de
Algemene Ledenvergadering; het besluit over deze goedkeuring
wordt eerst genomen nadat het bestuur aan de Algemene
Ledenvergadering een advies inzake het betreffende regelement
heeft uitgebracht.
2. Een regelement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met
de statuten.

Slotbepalingen.
Artikel 27.

1. In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien
beslist het bestuur. Deze beslissingen zullen ter goedkeuring
achteraf worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering.
2. voor de eerste keer zijn benoemd tot leden van het bestuur:
a. deheer Iradj Otaredian,tandarts, wonende te 2622 DV Delft,
saninoweg 39, geboren te Teheran, Iran op vierentwintig
december negentienhonderd vijfenvijftig, in de funtie van
voorzitter;
b. de comparant sub 1 in de functie van penningmeester;
c. de comparant sub 2 in de functie van secretaris;
3. Het eerste boekjaar van de verenigin vangt aan op heden en
eindigt op achtentwintig februari negentienhonderd

achennegentig. De comparanten zijn mij,notaris, bekend, zijnde
de vaststelling van de identiteit geschied overeenkomstig een
document als bedoeld in artikel 1 van de wet op de
identificatieplicht, waarvan de aard en het nummer in deze akte
is vermeld bij de desbetreffende comparant. Waarvan Akte in
minuut is verleden te Delft op de datum in het hoofd dezer akte
vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud
dezer akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend. ( getekend ) N.
Otaredian. S. Nekuee. Smeets.

