STATUTEN
Van de vereniging:
NOVU, Nederlandse Orde van Uitvinders
gevestigd te Hilversum

Heden, de één en dertigste oktober tweeduizend één, verscheen voor mij, Jhr Mr Theodore
Willem Rafaël Maria Serraris, notaris met vestigingsplaats Wijk bij Duurstede:
Mevrouw Mr Hermina Margaretha Maria Engelbertink, wonende te 3712 BM Huis ter Heide,
Dolderseweg 19, geboren te Losser op zeventien oktober negentienhonderd een en vijftig, ten
deze volgens haar verklaring handelende in haar hoedanigheid van:
a. Bestuurslid van na te melden Vereniging
b. Gevolmachtigde van de overige leden van het bestuur van de vereniging: NOVU,
Nederlandse Orde van Uitvinders, gevestigd te Rotterdam - verder te noemen: de
vereniging-,.
Van gemelde volmacht blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van dertig maart tweeduizend en één, welke, na voor-echt-erkenning
overeenkomstig de wet, aan deze akte wordt gehecht. De comparante, handelend als gemeld,
verklaarde dat de vereniging is opgericht op drie februari negentienhonderd negen en tachtig ten
overstaan van mr Alexander Jan Willem Marie van Hengstum, notaris ter standplaats
Hilversum, en dat thans door de leden met eenstemmigheid is besloten:
- de statuten van de vereniging te wijzigen en schriftelijk vast te stellen met na te melden tekst;
en
- de vanaf dat moment op schrift gestelde gewijzigde statuten van de vereniging te doen
opnemen in een notariële akte.
Van vorengemelde besluiten blijkt uit een door de voorzitter van de desbetreffende vergadering
ondertekend verslag, welk stuk aan deze akte wordt gehecht. Tot de uitvoering van de gemelde
besluiten voorgaande verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de gewijzigde
statuten van de vereniging luiden als volgt:

STATUTEN
Artikel 1
Naam en zetel
1.1 De vereniging is genaamd: NOVU, Nederlandse Orde van Uitvinders
1.2 De vereniging is statutair gevestigd te Hilversum, zij kan elders kantoor houden.
Artikel 2
Doel
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van leden die een (uit)vinding
hebben gedaan, daarbij onder (uit)vinding te verstaan: elke vinding die op professionele wijze
een bijdrage kan leveren aan het ontstaan van nieuwe producten of nieuwe technieken die in
een behoefte voorzien, of het zodanig bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van deze

ontwerpen en technieken dat zij een bijdrage leveren aan het innovatieproces. Voorlichting,
andere informatievoorziening en netwerkvorming worden daarbij beschouwd als potentieel
werkterrein van de vereniging.
Artikel 3
Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
3.1 te zijn het centrale aanspreekpunt voor allen die zich bezighouden met professioneel
uitvinden opdat het bedenken, het ontwerpen, het ontwikkelen en het realiseren van
vindingen zo efficiënt mogelijk kan verlopen en de uitvinder geholpen wordt om op de
juiste wijze bij te dragen aan het innovatieproces;
3.2 het onderhouden en bevorderen van contacten met de overheid en met organisaties en
instellingen in binnen- en buitenland die voor het bereiken van het doel van de
vereniging van belang zijn;
3.3 het medewerken aan alle maatregelen die het professioneel functioneren van de uitvinder
en de professionaliteit van het uitvinden verbeteren, respectievelijk versterken;
3.4 het aan de leden verlenen van al die diensten die hun functioneren als uitvinder kunnen
verbeteren, hun taak kunnen verlichten en de uitvoering daarvan zo doelmatig mogelijk
maken;
3.5 het op zakelijk gebied bevorderen van de onderlinge hulp en bijstand;
3.6 mogelijkheden te scheppen om vindingen in de praktijk te ontwikkelen en te testen
(werkplaatsen, laboratoria, enzovoort);
3.7 bijeenkomsten te organiseren waar uitvinders elkaar kunnen ontmoeten;
3.8 het uitgeven van periodieken, brochures en boeken;
3.9 het organiseren van seminars, beurzen, cursussen en andere bijeenkomsten die een
informatief karakter hebben;
3.10 andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4
Duur
De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 5
Lidmaatschap
De vereniging bestaat uit:
5.1 Leden:
Alleen natuurlijke personen of ondernemingen met of zonder rechtspersoonlijkheid die
de gedragscode, zoals vastgelegd in artikel 2.1.1. van het Huishoudelijk Reglement,
onderschrijven en daarnaar zullen handelen, kunnen lid worden van de vereniging;
5.2
Erkende leden:
zijnde natuurlijke personen die niet alleen voldoen aan de code zoals hiervoor genoemd,
maar ook aan de eisen inzake uitvindersniveau en/of daarvoor de procedure hebben
doorlopen zoals vastgelegd in art. 2.1.2 van het Huishoudelijk Reglement;
5.3
Student-leden:
Zij die in het bezit zijn van een geldige collegekaart en niet ouder dan vijfentwintig jaar,
kunnen zich als student-lid aanmelden. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten als
voor de overige leden;
5.4 Donateurs:
zijnde natuurlijke personen of ondernemingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Het donateurschap verplicht tot een minimum bijdrage aan de vereniging welk bedrag
door het Bestuur bij Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld.
5.5
Ereleden:
Leden die zich op een buitengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Vereniging kunnen op unaniem besluit van het Bestuur worden benoemd tot erelid.
Slechts de natuurlijke personen genoemd in 5.1, 5.2 en 5.3 genoemd, hebben stemrecht. De
rechten en plichten van alle leden kunnen worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 6
6.1 Aanmelding lidmaatschap
Natuurlijke personen die in aanmerking wensen te komen voor een lidmaatschap
als omschreven in artikel 5.1 dienen zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris
van het Bestuur. Indien de aanvrager, naar het oordeel van de secretaris van het
Bestuur voldoet aan de criteria als omschreven in artikel 2.1.1. van het
Huishoudelijk Reglement, wordt hij als nieuw lid in de eerstvolgende periodieke
uitgave van de vereniging vermeld.
6.2 Aanmelding erkend lidmaatschap
Leden die in aanmerking wensen te komen voor het erkend lidmaatschap, dienen
daarvoor de procedure te doorlopen zoals vastgelegd in Huishoudelijk Reglement.
Het besluit, waarin de namen van de leden die tot het erkend lidmaatschap worden
toegelaten zijn vermeld, wordt gepubliceerd in de eerstvolgende periodieke uitgave van
de vereniging.
De overige leden hebben het recht om binnen één maand na deze publicatie bij het
Bestuur schriftelijke bezwaren in te dienen tegen toelating tot het erkende lidmaatschap.
Twee maanden na publicatie is het lidmaatschap definitief, tenzij het Bestuur inmiddels
anders heeft beslist.
Tegen een besluit van het Bestuur staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 7
Beëindiging van het lidmaatschap, respectievelijk donateurschap
Het lidmaatschap, respectievelijk donateurschap eindigt door:
7.1 overlijden;
7.2 schriftelijke opzegging, te richten aan de secretaris van het Bestuur. Het lidmaatschap,
respectievelijk donateurschap kan slechts worden opgezegd per de eerste januari, met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand; de schriftelijke opzegging
moet dus vóór de eerste december door de secretaris zijn ontvangen. Het lidmaatschap
kan onmiddellijk worden opgezegd indien redelijkerwijze van het lid niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
7.3 door onmiddellijke opzegging namens de vereniging door het Bestuur, indien het lid niet
langer meer aan de kwalificaties van het lidmaatschap voldoet, bij wanbetaling van
hetgeen het betrokken lid aan de vereniging schuldig is en/of wanneer redelijkerwijze
van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
7.4 door ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, zoals door
gedragingen, welke de stand of de goede naam van uitvinders onwaardig zijn.
Ontzetting wordt uitgesproken bij besluit van het Bestuur en aan het betrokken lid ten
spoedigste, met opgave van redenen, bij aangetekend schrijven medegedeeld. Binnen een
maand na dagtekening van dit aangetekend schrijven staat aan betrokkene beroep open
bij de Algemene Ledenvergadering.

Indien het lidmaatschap eindigt in de loop van een kalenderjaar, blijft de verplichting tot
betaling van contributie over dat kalenderjaar onverminderd bestaan.
Artikel 8
Bestuur
8.1 Het Bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden; de leden worden in functie
benoemd.
8.2 De leden worden op voordracht van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering
benoemd, onverminderd het recht van de Algemene Ledenvergadering om kandidaten te
stellen, mits deze kandidaatstelling tien dagen voor de Algemene Ledenvergadering
waarin de benoeming aan de orde is, schriftelijk is ingediend bij het Bestuur en is
ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden.
De door het Bestuur voorgedragen en bij de kandidaatstelling toegevoegde personen
voor een bepaalde vacature vormen tezamen een bindende voordracht, waaruit de
benoeming dient te geschieden.
8.3 De leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn
slechts tweemaal terstond herbenoembaar voor een volgende periode van twee jaren.
8.4 Vindt er tussentijds een bestuurswisseling plaats, kan het zittende Bestuur een nieuw
bestuurslid benoemen, welke benoeming bekrachtigd wordt op de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering.
8.5 Bestuursleden die aan de beurt zijn om af te treden doen zulks in de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering.
Artikel 9
Ontslag en schorsing bestuursleden
9.1 Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene
Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag
besluit de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee-derde van de
uitgebrachte stemmen.
9.2 Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Ledenvergadering niet
binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste
bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
Artikel 10
Raad van Advies
10.1 Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen die het Bestuur en de Algemene
Ledenvergadering gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen.
10.2 De Raad van Advies bestaat uit leden die op bindende voordracht van het Bestuur door
de Algemene Ledenvergadering worden benoemd; het bepaalde in artikel 8 lid 2 is van
overeenkomstige toepassing.
10.3 Voor benoeming tot lid van de Raad van Advies komen in aanmerking natuurlijke
personen wier raad en advies voor de vereniging van bijzondere waarde kunnen zijn door
de vooraanstaande positie die zij in hun werkkring of in het maatschappelijke leven
innemen.
10.4 De leden van de Raad van Advies worden benoemd voor een periode van drie jaren en
zijn terstond voor een volgende periode van drie jaren herbenoembaar.
10.5 Wanneer de maatschappelijke positie van een lid van de Raad van Advies wezenlijk
verandert meldt hij dit aan het Bestuur, waarna het Bestuur besluit of het lid nog voldoet

aan het in lid 3 gestelde. Is dit niet het geval dan heeft het Bestuur het recht het lid voor
ontslag voor te dragen.
10.6 Leden van de Raad van Advies kunnen te allen tijde door de Algemene
Ledenvergadering worden ontslagen; ter zake van ontslag zonder voordracht van het
Bestuur besluit de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van
de uitgebrachte stemmen.
Artikel 11
Bevoegdheden Bestuur
11.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging; de voorzitter is gezamenlijk
met een bestuurslid bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten
rechte.
11.2 Mede wordt de vereniging rechtsgeldig verbonden door twee leden van het Bestuur,
onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur om één lid te machtigen zelfstandig de
vereniging tegenover derden te vertegenwoordigen, binnen de grenzen van de volmacht.
11.3 Het Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld verbindt.
11.4 Het Bestuur kan bij volmacht de dagelijkse leiding van de Vereniging overdragen. Het is
geen vereiste dat de betreffende functionaris lid is van de vereniging. De grenzen van
zijn/haar bevoegdheden worden bij die volmacht aangegeven.
11.5 Het Bestuur heeft het recht naar eigen inzicht ledencommissies in te stellen of te
ontbinden en de commissieleden te benoemen, te schorsen of te ontslaan. Tenminste één
lid van de commissie heeft deskundigheid op het gebied waarvoor de commissie is
ingesteld.
11.6 Het bestuur is bevoegd tot oprichting van een rechtspersoon naast de Vereniging.

Artikel 12
Bezoldigingen, onkostenvergoedingen
12.1 Het Bestuur kan voor werkzaamheden van, al dan niet uit de leden benoemde
functionarissen, een bezoldiging vaststellen.
12.2 Voor het bijwonen van vergaderingen of andere werkzaamheden in het belang van de
vereniging, gemaakte reis- en verblijfkosten kunnen worden vergoed volgens een, door
het Bestuur vast te stellen regeling.

Artikel 13
Geldmiddelen
13.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. schenkingen;
e. legaten en erfstellingen;
d. andere inkomsten.
13.2 De contributies worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
13.3 Wie in de loop van een kalenderjaar toetreedt, betaalt de contributie voor het gehele
verenigingsjaar, behoudens dispensatie door het Bestuur.

Artikel 14
Algemene Ledenvergadering
14.1 Jaarlijks wordt, uiterlijk eind april, een Algemene Ledenvergadering gehouden.
14.2 De oproeping tot de Algemene Ledenvergadering geschiedt door het Bestuur per
convocatie aan de adressen van de leden, zoals door hen opgegeven, vermeldende de te
behandelen punten, welke convocatie tenminste zeven dagen tevoren per post moet zijn
bezorgd. Deze termijn is tenminste veertien dagen indien als punt van behandeling
benoeming, ontslag of schorsing van bestuurders, statutenwijziging of ontbinding van de
vereniging, wordt vermeld.
14.3 De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op een door het Bestuur te bepalen
datum, uur en plaats, en is uitsluitend toegankelijk voor leden, behoudens ontheffing van
het Bestuur.
14.4 In deze gewone vergadering vinden de benoemingen van bestuursleden plaats, brengt de
secretaris een jaarverslag uit, legt de penningmeester rekening en verantwoording af over
het afgelopen verenigingsjaar, wordt de door de penningmeester ingediende begroting
van inkomsten en uitgaven voor het lopende jaar.
14.5 Het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering kan een accountant, lid van het
Nederlands Instituut van Register Accountants, ten laste van de verenigingskas opdracht
geven de administratie en de boekhouding van de vereniging te controleren en omtrent
zijn bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering te rapporteren.
14.6 Indien geen controle heeft plaatsgevonden door een register accountant, als bedoeld in
lid 5 van dit artikel, benoemt de Algemene Ledenvergadering een commissie van twee
leden, die uiterlijk in de maand voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering alle
bescheiden en boeken over het afgelopen kalenderjaar nagaat en het kassaldo verifieert
en in de Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengt.
14.7 Aanvaarding door de Algemene Ledenvergadering van het rapport, als bedoeld in lid 5
van dit artikel, of van het verslag, bedoeld in lid 6 van dit artikel verleent het Bestuur
décharge voor het, in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid.
14.8 Van elke vergadering worden notulen gehouden, deze notulen worden in de
eerstvolgende vergadering besproken en, na goedkeuring door de vergadering getekend
door de voorzitter en de secretaris.
14.9 Alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden in de eerstvolgende
periodieke uitgave van de vereniging gepubliceerd.
Artikel 15
Buitengewone Vergaderingen
15.1 Buitengewone vergaderingen worden gehouden zodra het Bestuur zulks wenselijk acht
of tenminste tien leden, of zowel minder als wettelijk voorgeschreven, hiertoe aan het
Bestuur de wens te kennen geven met vermelding van de punten waarvan zij
behandeling wensen.
15.2 In het laatste geval is het Bestuur verplicht deze vergadering binnen drie weken te
beleggen.
15.3 Indien het Bestuur in gebreke blijft deze vergadering binnen de gestelde termijn te
beleggen, zijn de aanvragers gerechtigd zelf deze vergadering te beleggen, op de wijze
als vermeld in artikel 14 lid 2, op een door hen te bepalen uur en plaats.
Artikel 16
Regionale secties

16.1 Het Bestuur kan besluiten om in een gebied waar meer dan vijftig leden woonachtig zijn,
een Regionale Sectie in te stellen.
16.2 Een Regionale Sectie kiest een coördinator.
16.3 In overleg met coördinator kan het Bestuur een huishoudelijk reglement opstellen voor
de Regionale Sectie. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die
strijdig zijn met de statuten of reglementen van de vereniging. Mocht zulks het geval zijn
dan gelden de bepalingen, vastgelegd in de statuten en de reglementen van de vereniging.
16.4 Zodra een Regionale Sectie minder dan twintig erkende leden telt, kan het Bestuur
besluiten de Regionale Sectie op te heffen.
16.5 In overleg met de coördinatoren stelt het Bestuur richtlijnen op voor de regionale
secties.

Artikel 17
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 18
Huishoudelijk Reglement
18.1 Het Bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement op en is bevoegd dit te wijzigen.
18.2 Tijdens de Algemene Vergadering aanwezige leden dienen het Huishoudelijk
Reglement, zoals opgesteld door het Bestuur, met meerderheid van stemmen aan te
nemen. Dit reglement treedt onmiddellijk daarna in werking.
18.3 Het Huishoudelijk Reglement dient te bevatten de Code voor leden, alsmede verdere
regelingen.
18.4 Indien het Huishoudelijk Reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met deze statuten,
dan gelden de bepalingen van deze statuten.

Artikel 19
Statutenwijziging
19.1 Wijziging van statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
19.2 Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
19.3 Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee-derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
19.4 Tot het doen verlijden van de akte waarbij de statuten worden gewijzigd, is ieder
bestuurslid bevoegd.
19.5 De statutenwijziging treedt in werking vanaf het moment dat de notariële akte is
ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Artikel 20
Ontbinding en vereffening
20.1 Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
20.2 De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met
het doel van de vereniging.
20.3 Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
Bestuur.
20.4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzover mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
De comparante is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Wijk bij Duurstede, op de datum in het
hoofd dezer akte vermeldt.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft zij verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs
te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,
ondertekend.
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