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Statutenwijziging: 
Antilliaanse Juristen Vereniging 

Heden, zeventien oktober tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Henri __  
Theodoor Marie Burgers, notaris ter standplaats Curaçao:______________  
 mevrouw mr. Melisse Esther Samandar, kandidaat-notaris, wonende op  

Curaçao, kantooradres Neptunusweg 52, geboren te Curaçao op _____  
26 januari 1979, houdster van een identiteitsbewijs met nummer ______  
1979.01.26.06. _____________________________________________  

De comparante verklaarde dat de algemene vergadering van de vereniging 
"Antilliaanse Juristen Vereniging", statutair gevestigd te Curaçao, met 
kantooradres The Belvedère, L.B. Smithplein 3, geregistreerd bij de Kamer 
van Koophandel en Nijverheid Curaçao onder nummer 122349, in haar 
vergadering, gehouden op 30 juni 2011 heeft besloten de statuten van de 
vereniging te wijzigen zoals hierna vermeld. 
Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de _  
notulen van gemelde vergadering. ________________________________  
De comparante, handelende ter uitvoering van het gemelde besluit, ______  
verklaarde bij deze de statuten van gemelde vereniging te wijzigen en vast_  
te leggen, zodat deze vanaf nu komen te luiden als volgt: ______________  
NAAM, ZETEL EN DUUR _______________________________________  
Artikel 1 ____________________________________________________  
1. De vereniging draagt de naam "Antilliaanse Juristen Vereniging" en _  

kan zich ook aanduiden als: "Asosashon Antiano pa Hurista". ________  
2. Zij is gevestigd op Curaçao.___________________________________  
3. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. ______________  
DOEL EN MIDDELEN__________________________________________  
Artikel 2 ____________________________________________________  
1. De vereniging heeft ten doel: __________________________________  

a. het aankweken en bevorderen van de belangstelling voor- en de ___  
beoefening van de wetenschap der rechtsgeleerdheid in Aruba, ____  
Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten; _________  

b. het bevorderen van de juridische dienstverlening. _______________  
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:______________________________  

a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; _______________  
b. het instellen van- of het medewerken aan de instelling van ________  

commissies en studiekringen;_______________________________  
c. het verzorgen van lezingen, cursussen en één of meer periodieken;_  
d. alle andere wettige middelen die het doel dienstig kunnen zijn. _____  

LIDMAATSCHAP _____________________________________________  
Artikel 3 ____________________________________________________  
1. De vereniging kent: _________________________________________  
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a. gewone leden; __________________________________________  
b. buitengewone leden;______________________________________  
c. en ereleden. ____________________________________________  

2. Alleen gewone leden zijn leden in de zin der wet. De overige leden ____  
hebben alleen die rechten welke hun bij of krachtens deze statuten zijn_  
toegekend. ________________________________________________  

3. Met de woorden “lidmaatschap” en “leden” worden in deze statuten____  
bedoeld alle soorten lidmaatschappen en leden, tenzij uitdrukkelijk ____  
anders vermeld. ____________________________________________  

Artikel 4 ____________________________________________________  
1. Gewoon lid van de vereniging kan worden iedere jurist die woonachtig is  

in Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten,_____  
hierna gezamenlijk te noemen: “de Eilanden”. Met jurist wordt bedoeld: _  
a. zij die met goed gevolg het doctoraal examen of hun masteropleiding  

hebben afgelegd aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van een ___  
universiteit of de hoedanigheid van meester in de rechten of_______  
doctorandus in de rechten hebben verkregen dan wel een daarmee _  
vergelijkbare graad in de rechtsgeleerdheid hebben behaald; ______  

b. zij die anderszins bevoegd zijn inschrijving als advocaat te verzoeken  
ingevolge artikel 1 van de Advocatenlandsverordening 1959; ______  

c. zij die voldoen aan de vereisten van artikel 8 sub 3 van het reglement  
op het Notarisambt in de Nederlandse Antillen. _________________  

2. Buitengewoon lid van de vereniging kan worden iedere belangstellende,  
die (nog) niet voldoet aan het vereiste om als gewoon lid te worden____  
toegelaten. Ieder buitengewoon lid dat na zijn toelating aan de vereisten  
komt te voldoen om als gewoon lid te worden toegelaten, wordt van ___  
rechtswege gewoon lid. ______________________________________  

3. Ereleden van de vereniging kunnen worden zij die zich jegens de _____  
vereniging of wetenschap der rechtsgeleerdheid op Curaçao bijzonder _  
verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig, op voorstel van het ____  
bestuur, door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. Indien een_  
gewoon lid tot erelid wordt benoemd dan komt zijn gewoon lidmaatschap  
te vervallen. _______________________________________________  

Artikel 5 ____________________________________________________  
Gewoon lid of buitengewoon lid kan men worden door schriftelijke _______  
aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist. Degene wiens ___  
aanmelding als gewoon- of buitengewoon lid is afgewezen, kan tegen die__  
afwijzing in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering,_  
welk beroep binnen drie (3) maanden na de afwijzing dient te worden _____  
ingesteld. ____________________________________________________  
Artikel 6 ____________________________________________________  
Het lidmaatschap eindigt: _______________________________________  
a. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur; ____________  
b. door opzegging namens de vereniging; __________________________  
c. door ontzetting; ____________________________________________  
d. door overlijden. ____________________________________________  
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Artikel 7 ____________________________________________________  
Indien een gewoon lid de Landen, zoals opgesomd in artikel 4 lid 1, ______  
metterwoon verlaat wordt hij van rechtswege buitengewoon lid, tenzij hij zijn  
lidmaatschap per de datum van zijn vertrek opzegt. Ieder gewoon lid is____  
verplicht het bestuur terstond te verwittigen ingeval hij de Landen, zoals ___  
opgesomd in artikel 4 lid 1, metterwoon verlaat. ______________________  
Artikel 8 ____________________________________________________  
1. Schriftelijke opzegging door het lid kan uitsluitend geschieden tegen het  

einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van___  
twee (2) maanden, tenzij het lid de Landen, zoals opgesomd in artikel 4  
lid 1, metterwoon verlaat, in welk geval hij zijn lidmaatschap per de ____  
datum van zijn vertrek kan opzeggen, met inachtneming van een______  
opzeggingstermijn van tenminste één (1) maand. __________________  

 Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden opgezegd indien van _  
de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het__  
lidmaatschap te laten voortduren. ______________________________  

2. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het ____  
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de  
datum waartegen was opgezegd. ______________________________  

3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor  
een lid voorts mogelijk:_______________________________________  
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden  

zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is  
geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van_  
toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een ___  
besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn  
verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; _____________________  

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging  
in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. _____  

4. Het bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een lid namens de ____  
vereniging op te zeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de____  
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, ____  
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook  
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het__  
lidmaatschap te laten voortduren. ______________________________  

5. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid__  
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de _____  
vereniging dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.______  

6. In gevallen waarin het bestuur tot opzegging of ontzetting uit het ______  
lidmaatschap kan besluiten kan het in de plaats daarvan besluiten het lid  
te schorsen voor een termijn van maximaal één (1) jaar._____________  

7. Voordat een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan worden__  
genomen, dient het bestuur het lid te horen. ______________________  

8. In afwachting van het te nemen besluit kan het lid voorlopig worden ___  
geschorst. Zodanige schorsing vervalt wanneer zij niet binnen twee (2) _  
maanden door een definitieve maatregel wordt gevolgd._____________  
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9. Tegen een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan het lid in __  
beroep komen bij de algemene ledenvergadering binnen drie (3) ______  
maanden na het besluit. Gedurende de behandeling van het beroep ___  
wordt het lid geacht te zijn geschorst. ___________________________  

10. Een geschorst lid kan gedurende de termijn der schorsing de uit het ___  
lidmaatschap voortvloeiende rechten niet uitoefenen. _______________  

CONTRIBUTIE _______________________________________________  
Artikel 9 ____________________________________________________  
1. De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging van een_____  

jaarlijkse contributie, welke jaarlijks door de algemene ledenvergadering  
wordt vastgesteld en nader in het huishoudelijk reglement kan worden _  
geregeld. De contributie dient door de leden vóór één (1) april van ieder  
boekjaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. De leden kunnen in ____  
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.  

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft____  
niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. ___________  

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke __  
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.  

4. De ereleden betalen geen contributie. ___________________________  
GELDMIDDELEN _____________________________________________  
Artikel 10 ___________________________________________________  
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:______________________  
a. contributies van haar leden; ___________________________________  
b. donaties; _________________________________________________  
c. hetgeen zij door erfstelling, legaat of schenking ontvangt;____________  
d. subsidies;_________________________________________________  
e. inkomsten uit haar vermogen; _________________________________  
f. eventuele andere baten. _____________________________________  
BESTUUR ___________________________________________________  
Artikel 11 ___________________________________________________  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) meerderjarige personen. _____  
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone__  

leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een ___  
vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter  
wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. ____  

3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ______  
ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit ____  
daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde (2/3) der _  
geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie (3) ___  
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het __  
verloop van die termijn. ______________________________________  

4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af volgens_  
een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het aftredende  
bestuurslid is terstond herkiesbaar. Degene die in een tussentijdse ____  
vacature wordt benoemd neemt op de rooster van aftreden de plaats in_  
van zijn voorganger._________________________________________  
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5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ________________________  
a. bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;__________  
b. door ontslagname door het bestuurslid, mits dit schriftelijk geschiedt  

met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden;  
c. door overlijden; __________________________________________  
d. door verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen. ________  

6. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de vereniging  
is deze bestuurder niet bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. In  
dat geval is de betreffende bestuurder verplicht om de algemene______  
vergadering in te lichten omtrent dit tegenstrijdig belang teneinde de ___  
algemene vergadering in staat te stellen een persoon aan te wijzen ter _  
vertegenwoordiging van de vereniging bij de voorgenomen handeling.__  

BESTUURSTAAK/VERTEGENWOORDIGING ______________________  
Artikel 12 ___________________________________________________  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ___________  
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald blijft het____  

bestuur niettemin bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk _  
een algemene ledenvergadering te beleggen ter voorziening in de_____  
vacature(s). _______________________________________________  

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle____  
bestuurders gezamenlijk alsmede door de voorzitter of vice-voorzitter __  
tezamen met een der overige bestuursleden. _____________________  

4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de_  
penningmeester voldoende.___________________________________  

5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, ________  
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, _  
voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk__  
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot______  
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het___  
bestuur de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. _________  

ALGEMENE LEDENVERGADERING _____________________________  
Artikel 13 ___________________________________________________  
1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een_  

algemene ledenvergadering gehouden.__________________________  
2. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang  

van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt een __  
jaarrekening, tenminste bestaande uit een balans, een staat van baten _  
en lasten en een toelichting op deze stukken, ter goedkeuring aan de __  
vergadering voor. De jaarrekening wordt getekend door de bestuurders.  
Indien de handtekening van één hunner ontbreekt, wordt de reden ____  
daarvan vermeld. ___________________________________________  

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van  
tenminste twee (2) leden uit haar midden, die geen deel mogen_______  
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en _________  
verantwoording over het lopende casu quo het afgelopen boekjaar. De _  
commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit over haar bevindingen.  
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Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de  
commissie zich door een deskundige doen bijstaan. ________________  

4. Het bestuur is verplicht aan deze kascommissie alle door haar gewenste  
inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en bescheiden der  
vereniging te geven._________________________________________  

5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en  
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. _______  

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt ______  
geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere ______  
kascommissie, bestaande uit tenminste drie (3) leden, welke een nieuw  
onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Binnen twee (2) __  
maanden na de benoeming brengt zij verslag uit aan de algemene ____  
ledenvergadering van haar bevindingen. De bepalingen van lid 3 zijn __  
alsdan van overeenkomstige toepassing. ________________________  

Artikel 14 ___________________________________________________  
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het____  

bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) ___  
dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet ___  
meegerekend. De oproeping geschiedt door aan de leden te zenden___  
schriftelijke dan wel elektronische mededeling. Bij de oproeping worden  
de te behandelen onderwerpen vermeld._________________________  

2. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ____  
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks____  
wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de  
te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig  
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende (1/10) ___  
gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering waarin alle __  
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. _____________________  
Ingeval aan zodanig verzoek tot bijeenroeping niet binnen veertien (14)_  
dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen gevolg wordt gegeven,  
zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de _  
wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept. __  

Artikel 15 ___________________________________________________  
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Geen __  

toegang hebben echter geschorste leden en geschorste bestuursleden _  
en zij kunnen niet ter vergadering vertegenwoordigd worden._________  

2. Slechts gewone leden hebben stemrecht en hebben ieder een stem.___  
Leden die het stemrecht hebben zijn bevoegd hun stem te doen ______  
uitbrengen door een ander lid middels een schriftelijke, ter beoordeling _  
van de voorzitter genoegzame volmacht. Een lid kan slechts een ander_  
lid ter vergadering vertegenwoordigen. __________________________  

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. _  
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte _____  

meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet ____  
anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te__  
zijn verworpen._____________________________________________  
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5. Bij stemming over personen is diegene gekozen die de volstrekte _____  
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien__  
niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming_  
gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte _  
stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die bij de tweede__  
stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft ____  
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het  
lot. ______________________________________________________  

6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____________  
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een ___  

besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het ____  
uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een_  
nieuwe herstemming plaats wanneer de meerderheid van de algemene  
ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk_  
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _  

8. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door__  
de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid, notulen _______  
gehouden. ________________________________________________  

STATUTENWIJZIGING_________________________________________  
Artikel 16 ___________________________________________________  
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de __  

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling,  
dat in de te houden vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal __  
worden behandeld.__________________________________________  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering, waarin een ___  
voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld, hebben gedaan,___  
moeten tenminste veertien (14) dagen voor de algemene____________  
ledenvergadering een afschrift van het 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 wordt gehouden. _________________________________  

3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen, met een_  
meerderheid van tenminste tweederde (2/3) der uitgebrachte geldige __  
stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste _______  
drievierde (3/4) van de gewone leden aanwezig is. _________________  

4. Indien in een algemene ledenvergadering, in welke krachtens het vorige  
lid een quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, wordt een tweede  
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken  
en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. Deze tweede  
vergadering is bevoegd het besluit tot statutenwijziging te nemen, mits _  
met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) gedeelte der geldig  
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal stemmen dat ter _________  
vergadering kan worden uitgebracht.____________________________  

5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan __  
een notariële akte is opgemaakt. _______________________________  

 Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd._______  
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ONTBINDING EN VEREFFENING ________________________________  
Artikel 17 ___________________________________________________  
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van_  

de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de _______  
mededeling, dat in de te houden vergadering een voorstel tot ontbinding  
zal worden behandeld._______________________________________  

2. Het bepaalde in artikel 16 leden, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige ____  
toepassing.________________________________________________  

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn______  
aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur._____________  

4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer door  
de algemene ledenvergadering, welke tot de ontbinding besluit, met ___  
volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen aan te wijzen  
doelen. ___________________________________________________  

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot ____  
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening____  
blijven de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In ___  
stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan  
aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _______  

BOEKJAAR _________________________________________________  
Artikel 18 ___________________________________________________  
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. ________  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT _________________________________  
Artikel 19 ___________________________________________________  
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement______  

vaststellen ter nadere regeling van onderwerpen waarvan de nadere___  
regeling haar gewenst voorkomt. _______________________________  

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de ____  
statuten. __________________________________________________  

3. De wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden met _____  
 inachtneming van dezelfde bepalingen als in artikel 16 vermeld. ______  
De comparante is mij, notaris, bekend. _____________________________  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Curaçao op de datum, in het ___  
hoofd dezer akte vermeld. _______________________________________  
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.___________________________________________  

(volgen handtekeningen) 

VOOR AFSCHRIFT 


