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Heden, @, verscheen voor mij, mr. MICHAEL STEPHEN SPIL, notaris te Rotterdam:
mevrouw Veronika Poor, wonende te 3014 KG Rotterdam, Nieuwe Binnenweg
163, kamer 004, geboren te Boedapest (Hongarije) op vierentwintig februari negentienhonderd drieëntachtig, te dezen handelend als algemeen directeur met
een volledige volmacht van de te Rotterdam gevestigde en aldaar aan het adres
Nieuwe Binnenweg 176 (postcode: 3015 BJ) kantoorhoudende vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid: Wereld Esperanto-Jongeren Organisatie (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (”TEJO”’)), welke vereniging is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24413030, en als zodanig
gemelde vereniging vertegenwoordigende.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van @ heeft besloten de
statuten der vereniging algeheel te wijzigen en te doen opnemen in een notariële
akte, zodat de vereniging na gemelde statutenwijziging volledige rechtsbevoegdheid zal hebben, van welk besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van genoemde ledenvergadering, welk uittreksel aan deze akte is gehecht.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend
als gemeld, de statuten der vereniging zodanig te wijzigen dat deze thans luiden
als volgt:
HOOFDSTUK 1
DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN
1. Oprichting
1. De vereniging draagt de naam Wereld Esperanto-Jongeren Organisatie
(Tutmonda Esperantista Junulara Organizo ("TEJO")) en is opgericht op
vijf augustus negentienhonderd negenentachtig.
2. TEJO heeft haar zetel in Rotterdam, Nederland.
3. TEJO is voor onbeperkte tijd opgericht.
4. TEJO is een vereniging zonder winstoogmerk.
5. TEJO verdeelt geen winst onder haar leden.
6. Kalenderverwijzingen behoren verstaan te worden naar de Gregoriaanse
kalender en het boekjaar is van één januari tot en met eenendertig december.
2. Jongerenafdeling van UEA
TEJO is de jongerenafdeling van de Wereld Esperanto-Vereniging (Universala
Esperanto-Asocio ("UEA")), een internationale organisatie met rechtspersoonlijkheid volgens Nederlands recht.
3. Doelstellingen
De doelstellingen van TEJO zijn:
i
het verspreiden van het gebruik van de internationale taal Esperanto;
ii het bijdragen aan de ontwikkeling van de Esperanto-cultuur;
iii het zich inzetten voor het oplossen van het taalprobleem in internationale
betrekkingen en het vereenvoudigen van internationale communicatie;
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het vergemakkelijken van de geestelijke en materiële relaties tussen mensen, ongeacht verschillen in nationaliteit, ras, geslacht, godsdienst, politieke
voorkeur of taal;
v het helpen van jongeren bij het vervullen van een actieve rol bij de opbouw
van een solidaire, internationale samenleving waarin men elkaar begrijpt en
elkaars rechten respecteert;
vi het bevorderen van een sterk gevoel van solidariteit onder haar leden door
bij hen begrip en respect voor andere volken te ontwikkelen;
vii het verbeteren van de kennis en organisatorische vaardigheden van haar
actieve leden en het bevorderen van hun culturele ontwikkeling; en
viii de Esperanto-beweging voorzien van jong bloed.
4. Activiteiten
1. TEJO past bij haar activiteiten methoden toe die aansluiten op de belangen
van jongeren.
2. De activiteiten van TEJO bestaan voornamelijk uit:
i. informatie verstrekken in jongerenmedia over het taalprobleem in internationale betrekkingen en over de oplossing ervan door middel van Esperanto;
ii. Esperanto praktisch toepassen ten behoeve van jongeren en het verstrekken van informatie daarover in jongerenmedia;
iii. congressen, conferenties, seminars en andere bijeenkomsten organiseren; en
iv. TEJO-leden stimuleren om binnen de Esperanto-beweging actief te zijn.
HOOFDSTUK 2
BEGINSELEN
5. Neutraliteit
1. TEJO is tegen discriminatie op grond van nationaliteit, ras, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, godsdienst, politieke voorkeur, sociale afkomst en
taal.
2. TEJO is onafhankelijk van partijen.
3. TEJO is neutraal ten aanzien van zaken die niet aan haar doelstellingen zijn
gerelateerd.
6. Essentiële voorwaarden
Voor de activiteiten van TEJO gelden de volgende essentiële voorwaarden:
i. goede internationale betrekkingen; en
ii. respect voor de mensenrechten zoals gedefinieerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationaal erkende instrumenten.
7. Taal
De enige officiële taal van TEJO is de internationale taal Esperanto zoals gedefinieerd door:
i. het 'Fundamento de Esperanto';
ii. de werken van Ludoviko Zamenhof, de initiator van het Esperanto; en
iii. het algemene taalgebruik dat onder controle staat van de Akademio de Esperanto (de Esperanto-academie).
HOOFDSTUK 3
LANDELIJKE AFDELINGEN EN AFDELINGEN MET EEN BIJZONDER DOEL
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Landelijke afdelingen
TEJO stimuleert jonge Esperanto-gebruikers zich in elk land te organiseren
in een vereniging die zich als landelijke afdeling aansluit bij TEJO.
2. Een landelijke afdeling moet ten minste voldoen aan de volgende criteria:
i. zij verenigt in haar land jonge Esperanto-gebruikers;
ii. zij ondersteunt de doelstellingen van TEJO;
iii. zij is een zelfstandige vereniging dan wel een integrerend deel van een
landelijke vereniging die is aangesloten bij UEA;
iv. zij is op ordelijke wijze georganiseerd;
v. zij staat open voor alle jongeren zonder uitsluiting op basis van nationaliteit, woonplaats binnen een land, ras, geslacht, seksuele geaardheid,
handicap, godsdienst, politieke voorkeur, sociale afkomst of taal;
vi. het lidmaatschap van de afdeling is vrijwillig;
vii. zij wordt democratisch geleid; en
viii. zij heeft ten minste drie leden die ook TEJO-lid zijn.
3. in principe heeft TEJO in elk land niet meer dan één landelijke afdeling. In
uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Over uitzonderlijke
gevallen beslist de Ledenraad.
9. Afdelingen met een bijzonder doel
1. TEJO stimuleert jonge Esperanto-gebruikers met belangstelling voor een
specifiek onderwerp zich te organiseren in een vereniging die zich als afdeling met een bijzonder doel aansluit bij TEJO.
2. Een afdeling met een bijzonder doel moet ten minste voldoen aan de volgende criteria:
i. zij verenigt wereldwijd jonge Esperanto-gebruikers die in het desbetreffende onderwerp zijn geïnteresseerd;
ii. zij ondersteunt de doelstellingen van TEJO;
iii. zij is een zelfstandige vereniging dan wel een integrerend deel van een
vereniging met een bijzonder doel die is aangesloten bij UEA;
iv. zij is op ordelijke wijze georganiseerd;
v. zij staat open voor alle jongeren zonder uitsluiting op basis van nationaliteit, woonplaats, ras, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, godsdienst, politieke voorkeur, sociale afkomst of taal;
vi. het lidmaatschap van de afdeling is vrijwillig;
vii. zij wordt democratisch geleid; en
viii. zij heeft ten minste drie leden die ook TEJO-lid zijn.
3. in principe heeft TEJO voor elk bijzonder doel niet meer dan één afdeling
met een bijzonder doel. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Over uitzonderlijke gevallen beslist de Ledenraad.
HOOFDSTUK 4
LEDEN
10. Leden
1. Individuele leden zijn:
i. de individuele leden van UEA die aan het begin van het jaar niet ouder
zijn dan vijfendertig jaar.
2. Indirecte leden zijn:
i. de indirecte leden van UEA die aan het begin van het jaar niet ouder
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Verenigingsleden zijn leden van de afzonderlijke landelijke afdelingen of van
de afzonderlijke afdelingen met een bijzonder doel:
i. die aan het begin van het jaar niet ouder zijn dan vijfendertig jaar.
ii. die geen individueel of indirect lid zijn; en
iii. waarvoor de desbetreffende afdeling contributie heeft betaald gelijk aan
de contributie voor het indirecte lidmaatschap van UEA.
4. Jonge vrienden van Esperanto zijn leden:
i. die aan het begin van het jaar niet ouder zijn dan vijfendertig jaar.
ii. die geen individueel lid, verenigingslid of indirect lid zijn; en
(a) die verklaren Jonge vriend van Esperanto te willen zijn; of
(b) die leden zijn van de afzonderlijke landelijke afdelingen of van de
afzonderlijke afdelingen met een bijzonder doel waarvoor:
A) de desbetreffende landelijke afdeling of de desbetreffende afdeling met een bijzonder doel geen contributie aan TEJO betaalt.
B) de desbetreffende landelijke afdeling of de desbetreffende afdeling met een bijzonder doel geen contributie ontvangt.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
6. Het lidmaatschap eindigt:
i. aan het begin van het nieuwe jaar als op dat moment niet meer aan een
van de voorwaarden voor het lidmaatschap wordt voldaan;
.ii. na een verzoek daartoe van het lid;
iii. bij overlijden van het lid;
7. Het Bestuur houdt de namen en adressen van alle individuele leden, Jonge
vrienden van Esperanto en de landelijke afdelingen en afdelingen met een
bijzonder doel bij.
11. Donateurs, erevoorzitters en ereleden
1. Donateurs zijn zij die hebben bijgedragen aan de financiën van TEJO volgens door TEJO gedefinieerde criteria.
2. Erevoorzitters en ereleden zijn zij die als zodanig door TEJO zijn gekozen.
12. Royering
3.
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Wanneer een aangesloten afdeling of individueel lid de doelstellingen van
TEJO duidelijk tegenwerkt, haar moreel of materieel schade toebrengt, of de
verplichtingen jegens TEJO niet op bevredigende wijze nakomt of naar de
minimale criteria volgens hoofdstuk 3, kan de afdeling of het lid worden geroyeerd.
2. De Besturen van UEA en TEJO zijn samen bevoegd tot het royeren van
individuele leden. De Ledenraad van TEJO is bevoegd tot het royeren van
aangesloten afdelingen, donateurs, erevoorzitters en ereleden van TEJO.
3. Individuele leden die door de Besturen zijn geroyeerd, kunnen in beroep
gaan bij de Ledenraden van UEA en TEJO.
Minimaal twee jaar na het royement, of nadat de Ledenraad van TEJO het
royement heeft geannuleerd, kan een geroyeerde vereniging toestemming
vragen om opnieuw als afdeling te worden toegelaten. Hierover beslist de
Ledenraad van TEJO.
Minimaal twee jaar na het royement, of nadat de Ledenraden van TEJO en
UEA het royement hebben geannuleerd, kan een geroyeerd lid toestemming
vragen om opnieuw als lid te worden toegelaten. Hierover beslissen de Ledenraden van TEJO en UEA.
HOOFDSTUK 5
BESTUURSORGANEN EN VERTEGENWOORDIGING
13. Bestuursorganen
1. De bestuursorganen zijn de Ledenraad en het Bestuur.
2. De Ledenraad bestaat uit:
i. A-leden, benoemd door de afzonderlijke afdelingen;
ii. B-leden, gekozen door de individuele leden;
iii. C-leden, gekozen door Jonge vrienden van Esperanto;
iv. Ĉ-leden, gekozen door A-, B- en C-leden;
v. de bestuursleden.
3. Het Bestuur bestaat uit maximaal 9 leden, met onder hen de voorzitter, de
algemeen secretaris, de penningmeester en een tot drie vicevoorzitters.
4. De bestuursleden zijn gekozen (of afgezet) voor een bepaald mandaat door
de A-, B-, C- en Ĉ-leden. Het Algemeen regelement bepaalt de precieze
procedure.
5. De leden van de bestuursorganen zijn minimaal achttien jaar oud op de dag
dat ze benoemd of gekozen worden.
6. Niemand mag tot de bestuursorganen benoemd of gekozen worden, als ze
zesendertig jaar oud (of ouder) worden tijdens hun mandaat.
7. Een voorzitter mag deze functie niet langer twee opeenvolgende zittingstermijnen bekleden en moet aan het eind van de tweede termijn gedurende ten
minste één termijn terugtreden uit het voorzitterschap.
8. De stemmingen in de bestuursorganen kunnen persoonlijk tijdens vergaderingen of buiten vergaderingen per brief, e-mail, of welk ander actueel communicatiemethode dan ook, electronisch of per papier, onder de voorwaarde
dat de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
9. Bestuurslidmaadschap kan aflopen op eender welk moment:
i. door ontslag te nemen, schriftelijk gecommuniceerd aan de voorzitter,
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ii. uit ontslag door de Ledenraad van TEJO.
14. Vertegenwoordiging
1. De voorzitter vertegenwoordigt TEJO in en buiten rechte en ondertekent de
belangrijkste documenten.
2. De vicevoorzitters vervangen zo nodig de voorzitter.
3. Het Bestuur kan een vertegenwoordiger benoemen die TEJO vertegenwoordigt binnen de grenzen die bij de benoeming worden bepaald.
15. Assemblee
1. De assemblee (algemene ledenvergadering) van TEJO is de vergadering
van de Ledenraad.
2. De vergadering van de Ledenraad wordt door de algemeen secretaris van
TEJO ten minste achtentwintig dagen voor het begin van de vergadering
schriftelijk bijeengeroepen.
3. Ieder TEJO-lid kiest op democratische wijze zijn of haar vertegenwoordiger
in de Ledenraad.
4. In het Reglement van TEJO wordt de procedure voor het kiezen van de Ledenraad vastgelegd.
HOOFDSTUK 6
STATUTENWIJZIGINGEN
16. Amendementen
1. Als het amendementsvoorstel betrekking heeft op de relatie met UEA, moet
het voorstel zowel door de Ledenraad van TEJO als de Ledenraad van UEA
worden goedgekeurd.
2. Overige amendementen kunnen door de Ledenraad van TEJO worden
goedgekeurd, gewoonlijk na overleg met het Bestuur van UEA.
3. De Ledenraad neemt een amendement alleen in behandeling indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
i. In de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad is de voorgestelde statutenwijziging aangekondigd;
ii. Ten minste één week voor de vergadering is de tekst van het amendementsvoorstel op passende wijze aan de Ledenraad ter beschikking gesteld.
4. De Ledenraad keurt een amendementsvoorstel alleen goed, indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:
i. (a) Ten minste twee/derde van de aanwezige leden van de Ledenraad
stemmen voor het voorstel, en tevens
(b) De aanwezige leden van de Ledenraad vertegenwoordigen ten
minste de helft van de Ledenraad; of
ii. Ten minste de helft van de Ledenraad voor het voorstel stemt.
HOOFDSTUK 7
ONTBINDING
17. Besluit tot ontbinding
1. Alleen de Ledenraad kan beslissen over ontbinding van TEJO.
2. De Ledenraad behandelt een voorstel tot ontbinding van TEJO op dezelfde
wijze als een voorstel tot een statutenwijziging.
3. Deze beslissing moet samen gaan met het opzetten van een commissie van
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van de vereniging, stelt middelen ter beschikking om eventuele schulden te
dekken, geeft de eventuele overblijvende bezittingen aan de Wereld Esperanto-Vereniging, of in het geval dat op geen enkele manier mogelijk is, aan
een andere vereniging met soortgelijke doelen, en zorgt voor de boeken en
archieven van de ontbonden TEJO. De ontbinding moet de voorschriften
van de eerste titel van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek volgen.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
persoon en mij, notaris, ondertekend, om

