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STATUTENWIJZIGING VERENIGING NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
NIEUWE NAAM: NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP
Dossiernummer: 2211959/XS/AK
Repertoriumnummer: 32259

Heden,
een januari tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, meester Alexander
Stuijt, notaris te Haarlem:
mevrouw meester doctor Annette Jacqueline Margaretha Klein Wassink, geboren te
Wassenaar op dertien november negentienhonderd een en zestig, domicilie kiezende ten
kantore van de notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar
werkzaam, te dezen, handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene
vergadering van:
de vereniging: NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP, gevestigd te Haarlem, feitelijk
gevestigd te 2015 CK Haarlem, Zijlweg 198, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 34049013.
Vooraf
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:
1. te Haarlem is gevestigd de vereniging: NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP,
gevestigd te Haarlem, feitelijk gevestigd te 2015 CK Haarlem, Zijlweg 198,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
34049013.
Gemelde vereniging is opgericht op negen en twintig juni achttienhonderd
veertien (29-06-1814), hierna te noemen: ‘de Vereniging’.
De vereniging heeft statuten laatstelijk gewijzigd bij akte op vijf juli tweeduizend
achttien (05-07-2018) verleden voor meester A. Stuijt, notaris te Haarlem.
2. Genoemde vereniging heeft in een vergadering van de ledenraad op drieëntwintig
december tweeduizend eenentwintig (23-12-2021) gehouden, met in achtneming
van artikel 21 lid 5 van de statuten met algemene stemmen van alle aanwezige of
vertegenwoordigde ledenraadsleden besloten om de statuten partieel gewijzigd
vast te stellen overeenkomstig het door het bestuur van de vereniging vervaardigd
ontwerp, met ter vergadering eventueel aangebrachte amendementen.
3. De verschenen persoon is door de ledenraad gemachtigd deze statutenwijziging
bij notariële akte vast te leggen.
4. Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden
gehecht.
Statutenwijziging
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde dat behoudens de hierna
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te noemen artikelen en leden van deze artikelen, de statuten ongewijzigd blijven en
dat de gewijzigde artikelen en leden thans luiden als volgt:
Naam, zetel, doel en werkgebied
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP.
Hierna bij verkorting ook genoemd NBG.
2. De vereniging is gevestigd te Haarlem.
3. De vereniging verricht haar werk in Nederland en Vlaanderen.
Artikel 13 lid 7
Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is
de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de ledenraad daartoe voor
onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden
ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de
vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een bestuurder kan
worden verkregen, met dien verstande dat de ledenraad kan besluiten dat een andere
periode van toepassing is.
Artikel 16 lid 5
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de
ledenraad.
Onder tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld
waardeerbare rechtshandelingen tussen de vereniging en:
a. leden van het bestuur en/of adviesraden of commissies en/of medewerkers van de
vereniging;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie met de hierboven onder a
genoemde personen;
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
Artikel 19
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee leden van het bestuur, gezamenlijk handelend;
c. hetzij twee gezamenlijk te handelen personen, krachtens verleende procuratie
of volmacht, al dan niet verstrekt krachtens het directiestatuut, als bedoeld in
artikel 18;
d. hetzij één te handelen persoon, krachtens verleende procuratie of volmacht,
uitsluitend en alleen voor zover het betreft het op basis van deze procuratie of
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volmacht verrichten van de volgende rechtshandelingen:
i) het aanvaarden of afstand doen van schenkingen en legaten;
ii) het beneficiair aanvaarden of verwerpen van erfstellingen.
De nieuwe doorlopende tekst van de statuten (na de wijziging bij deze akte) van de
vereniging luidt thans als volgt:
STATUTEN
Begripsbepalingen:
In deze statuten wordt verstaan onder:
Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 13 van
deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
Jaarlijkse vergadering van de ledenraad: de verplichte, jaarlijkse, in beginsel binnen zes
(6) maanden na afloop van het boekjaar, te houden vergadering van de ledenraad
bedoeld in artikel 11 van deze statuten;
Jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting van de
vereniging;
Langs elektronische weg: schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging
kunnen geschieden langs elektronische weg mits met instemming van degene met wie op
deze wijze wordt gecommuniceerd. Daartoe moet gebruik gemaakt worden van een
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging respectievelijk
door degene met wie gecommuniceerd wordt voor dit doel is bekendgemaakt;
Lid of leden: onder lid of leden worden zowel de gewone leden, bedoeld in artikel 5 lid 1
als de leden van verdienste, bedoeld in artikel 5 lid 5 als de ereleden, bedoeld in artikel 5
lid 6 begrepen, voor zover bij of krachtens deze statuten geen nader onderscheid wordt
gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
Ledenraad: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 9
van deze statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van
de vereniging, als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek;
Lidmaatschap: het lidmaatschap van een lid, voor zover bij of krachtens deze statuten
geen nader onderscheid wordt gemaakt of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;
Schriftelijk: aan de eis van schriftelijkheid als bedoeld in deze statuten is ook voldaan als
het bericht of de oproeping elektronisch is vastgelegd;
Vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 1 lid 1 van
deze statuten.
Naam, zetel, doel en werkgebied
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: NEDERLANDS-VLAAMS BIJBELGENOOTSCHAP.
Hierna bij verkorting ook genoemd NBG.
2. De vereniging is gevestigd te Haarlem.
3. De vereniging verricht haar werk in Nederland en Vlaanderen.
Artikel 2
1. De vereniging heeft als missie: de Bijbel dichtbij brengen.
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2.

De vereniging heeft als doel, ter verbreiding van het evangelie, de bijbelverspreiding
in de meest ruime zin en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.
3. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door zowel in binnenland als
in buitenland:
- de Bijbel te vertalen;
- de Bijbel beschikbaar te stellen;
- betrokkenheid bij de Bijbel te vergroten.
4. De vereniging zal de uitgaven van bijbeltekst slechts van die aantekeningen voorzien
welke bevorderlijk geacht worden voor het verstaan van de tekst.
5. Financiële bijdragen aan andere bijbelgenootschappen en aan instellingen met een
gelijk of aanverwant doel in binnen- en buitenland vallen binnen de doelstelling van
de vereniging.
6. De vereniging heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten
verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten
en de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede
komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.
Inrichting vereniging
Artikel 3
1. De vereniging is als volgt ingericht:
a. leden, zoals uitgewerkt in art. 5-8;
b. ledenraad, zoals uitgewerkt in art. 9-12;
c. bestuur, zoals uitgewerkt in art. 13-17;
d. directie, zoals uitgewerkt in art. 18.
2. Een orgaan bezit geen rechtspersoonlijkheid.
Middelen
Artikel 4
1. De middelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie. De minimumcontributie wordt door het bestuur vastgesteld;
b. donaties;
c. collecten, giften, erfstellingen en legaten;
d. rente en opbrengst uit beleggingen;
e. alle andere wettig verkregen baten.
Erfstellingen kunnen alleen beneficiair worden aanvaard.
2. Andere verplichtingen van de leden tegenover de vereniging dan de financiële
bijdragen worden op voorstel van het bestuur door de ledenraad vastgesteld.
3. De vereniging besteedt of reserveert de beschikbare gelden binnen de grenzen van
het doel van de vereniging en het door de ledenraad vastgestelde beleid. De wijze
waarop een en ander geschiedt, blijkt duidelijk gespecificeerd uit de boekhouding.
4. De vereniging zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling
van de instelling.
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De beheerskosten voor de vereniging dienen in redelijke verhouding te staan tot
de bestedingen ten behoeve van het doel van de vereniging.
Leden
Artikel 5
1. Leden van de vereniging zijn zij die met het doel van de vereniging instemmen, zich
als lid hebben aangemeld en als lid zijn toegelaten door het bestuur.
2. Alle van de vereniging voor leden uitgaande stukken worden gezonden naar het
laatste door de leden opgegeven adres.
3. De vereniging houdt ten kantore een register aan waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen. In dit register wordt tevens vermeld de datum van ingang
van het lidmaatschap en het soort lidmaatschap. Ieder lid is verplicht zijn adres,
alsmede wijzigingen daarin onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan de
vereniging op te geven. Met het oog op een snelle en efficiënte communicatie met
de leden is het wenselijk dat een lid ook andere communicatiemiddelen zoals een emailadres opgeeft.
Als een lid heeft ingestemd met communicatie langs elektronische weg, wordt het
adres dat door het lid voor dit doel is bekendgemaakt, in het ledenregister
opgenomen.
4. Leden hebben de bevoegdheid tot inzage van gemeld register ten behoeve van zaken
die met het lidmaatschap van de vereniging verband houden. Over inzage voor
andere doeleinden en over verzoeken van anderen dan leden beslist het bestuur.
5. De ledenraad kan op voorstel van het bestuur aan een lid van de vereniging het
predicaat 'lid van verdienste' toekennen als blijk van waardering voor de ten
behoeve van de vereniging verrichte werkzaamheden. Een lid van verdienste heeft
dezelfde rechten als een gewoon lid. Een lid van verdienste heeft geen
contributieplicht. De voor de toekenning te hanteren criteria kunnen nader worden
vastgelegd in het verenigingsreglement.
6. De ledenraad kan op voorstel van het bestuur ‘ereleden’ benoemen. Een erelid heeft
dezelfde rechten als een gewoon lid. Een erelid heeft geen contributieplicht. De voor
de toekenning te hanteren criteria kunnen nader worden vastgelegd in het
verenigingsreglement.
Artikel 6
1. Personen en rechtspersonen kunnen zich als lid aanmelden op de wijze die het
bestuur in het verenigingsreglement vastlegt.
2. Indien een (rechts)persoon door het bestuur niet als lid van de vereniging wordt
toegelaten, dient het bestuur de betrokkene hiervan binnen veertien dagen na het
genomen besluit schriftelijk mededeling te doen. Nadat het bestuur de beslissing
aldus aan de betrokkene heeft kenbaar gemaakt, kan deze schriftelijk of langs
elektronische weg een verzoek indienen bij de ledenraad van de vereniging om hem
toch als lid van de vereniging toe te laten. Een dergelijk verzoek moet worden
ingesteld binnen vier weken na de dag van ontvangst van de afwijzing. De ledenraad
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beslist op het verzoek in de eerst te houden ledenraadsvergadering. Betrokkene
wordt uitsluitend als lid toegelaten, indien daartoe door de ledenraadsvergadering
besloten is met een meerderheid van twee derde deel van de uitgebrachte
stemmen.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap van een gewoon lid eindigt door:
a. het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt
zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te
bestaan het gevolg is van een fusie of splitsing.
b. een opzegging door het lid.
c. een opzegging door de vereniging, wanneer het lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten die in deze statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld,
of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur, van
welke opzegging de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd
in kennis wordt gesteld. Het lid staat binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep op de ledenraad open. Hangende het
beroep is het lid geschorst en kan het zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen,
doch het lid is bevoegd om in de ledenraadsvergadering waarin zijn beroep
wordt behandeld, zijn beroep toe te lichten en daarover het woord te voeren
d. een ontzetting uit het lidmaatschap, wanneer een lid handelt in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur, van welke
ontzetting de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd in
kennis wordt gesteld. Het lid staat binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep op de ledenraad open. Hangende het
beroep is het lid geschorst en kan het zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen,
doch het lid is bevoegd om in de ledenraadsvergadering waarin zijn beroep
wordt behandeld, zijn beroep toe te lichten en daarover het woord te voeren.
2. Een lid kan geschorst worden door het bestuur op de wijze zoals omschreven in het
verenigingsreglement. Van deze schorsing wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk
schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld. Het lid staat binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de ledenraad open.
Hangende het beroep is het lid geschorst en kan het zijn lidmaatschapsrechten niet
uitoefenen, doch het lid is bevoegd om in de ledenraadsvergadering waarin zijn
beroep wordt behandeld, zijn beroep toe te lichten en daarover het woord te
voeren. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot opzegging namens de vereniging of ontzetting, eindigt door verloop van die
termijn.
3. Het lidmaatschap van een lid van verdienste of van een erelid eindigt:
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a. door overlijden van het lid;
b. door bedanken door het lid, hetgeen schriftelijk of langs elektronische weg dient
te geschieden;
c. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
d. door een besluit daartoe van het bestuur; de betrokken persoon wordt ten
spoedigste schriftelijk van het besluit, onder opgave van redenen, in kennis
gesteld.
Termijn opzegging en financiële gevolgen beëindiging lidmaatschap
Artikel 8
1. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Bij opzegging door een lid geschiedt
de opzegging aan de ledenadministratie van de vereniging.
2. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar aanvangt of eindigt, is
niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Een lid kan zijn lidmaatschap schriftelijk en met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden
zijn verzwaard, is bekend geworden of is meegedeeld; het besluit is dan niet op hem
van toepassing.
Ledenraad, samenstelling en verkiezing
Artikel 9
1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd vanuit de leden, hierna
ook genoemd: "ledenraad". De ledenraad heeft zeven tot negen leden, te bepalen
door de ledenraad zelf.
2. De leden van de ledenraad worden gekozen door de leden uit een niet-bindende
voordracht van de ledenraad zelf.
3. Tot lid van de ledenraad kunnen alleen meerderjarige natuurlijke personen die lid
van de vereniging zijn, worden gekozen. Bij de verkiezing wordt voorts zoveel
mogelijk rekening gehouden met een interconfessionele samenstelling, evenwicht in
de man-vrouw verhouding, leeftijd en regionale spreiding. Er is ten minste één
Vlaming lid van de ledenraad.
Verder worden leden van de ledenraad geselecteerd op grond van vooraf door de
ledenraad openbaar gemaakte profielen. Op het opstellen en publiceren van
profielen is hetgeen daarover in het algemeen ledenraadsreglement is bepaald, van
toepassing.
4. De ledenraad stelt vast op welke dag de verkiezing van leden van de ledenraad zal
worden gehouden.
5. Indien een vacature in de ledenraad moet worden vervuld, stelt de ledenraad één
landelijke lijst, hierna ook te noemen "kandidatenlijst", op met daarop één of
meerdere kandidaten voor iedere te vervullen vacature.
De kandidatenlijst wordt gepubliceerd op de internetsite van het NBG, uiterlijk zes
weken voor de datum van de eerstvolgende ledenraadsvergadering. De
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bovenomschreven publicatie maakt tevens, in verband met het hierna in lid 6
bepaalde, melding van het totaal aantal leden van de vereniging per de eerste dag
van de maand januari van het kalenderjaar waarin de publicatie plaatsvindt.
Naar de betreffende internetpagina wordt verwezen in het verenigingsorgaan of in
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres, dat door het lid voor dit doel is bekendgemaakt, ten minste zes weken
voor de vergadering waarin de benoeming moet plaatsvinden, gehouden wordt.
6. Na de publicatie van de kandidatenlijst als hierboven in lid 5 omschreven, hebben de
leden van de vereniging het recht tegenkandidaten te stellen middels een schriftelijk
verzoek aan de ledenraad van de vereniging. Dit verzoek bevat naast de persoonlijke
gegevens van de tegenkandidat(a)t(en) de namen, adressen en handtekeningen van
de leden die het verzoek indienen. Een verzoek als hier bedoeld is alleen mogelijk, als
dit wordt ingediend door een aantal leden, gezamenlijk uitmakend ten minste één
procent van het totaal aantal leden van de vereniging. Het verzoek dient uiterlijk
binnen drie weken na de datum van de publicatie van de kandidatenlijst ingediend te
zijn bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur stelt de ledenraad onverwijld in
kennis van de kandidaatstelling van een of meer tegenkandidaten. Voorgedragen
kandidaten dienen te voldoen aan de profielschets bedoeld in lid 3.
De ledenraad is verplicht zo spoedig mogelijk het stellen van tegenkandidaten door
de leden als bovenomschreven te publiceren op de wijze als hierboven in lid 5
omschreven, doch uiterlijk zeven dagen voor de verkiezing.
Een voorstel tot het stellen van een tegenkandidaat dat niet tijdig is ingediend of niet
voldoet aan de vereisten, wordt niet in aanmerking genomen.
7. Per verkiezing kan een lid slechts één verzoek tot het stellen van één tegenkandidaat
steunen.
8. Slechts personen die (tegen)kandidaat zijn gesteld, kunnen worden gekozen.
9. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een
elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het
elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen. Het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch
communicatiemiddel kan ook voorafgaand aan de vergadering worden uitgeoefend.
De ledenraad kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de bekendmaking, bedoeld in
lid 5, vermeld.
10. Indien door de ledenraad voor een te vervullen vacature meer dan een kandidaat of
een tegenkandidaat is voorgesteld, wordt een verkiezing georganiseerd.
Nadere regels over het kiezen van leden van de ledenraad worden gegeven in een
door de ledenraad op te stellen Reglement Verkiezing Ledenraadsleden en door de
ledenraad bij de in lid 5 bedoelde bekendmaking, aan de leden bekendgemaakt.
Indien naast de door de ledenraad voorgestelde kandidaat geen tegenkandidaat is
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gesteld of de voordracht voor de te vervullen vacature slechts een kandidaat bevat,
is de door de ledenraad voorgestelde kandidaat gekozen.
De ledenraad draagt zorg voor het uitschrijven en organiseren van de periodieke en
tussentijdse verkiezingen.
11. Tussen leden van de ledenraad en tussen een lid van de ledenraad en het bestuur
mogen geen nauwe familiebanden- of vergelijkbare relaties bestaan. Onder
familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad
en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel
waarmee een duurzame gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Evenmin
mag er een arbeidsverhouding zijn.
Als een ledenraadslid van de vereniging een relatie als hiervoor bedoeld krijgt met
een ander ledenraadslid of bestuurslid van de vereniging, eindigt het lidmaatschap
van de ledenraad en of het bestuur van die beide (bestuurs)leden, tenzij zij in
onderling overleg bepalen dat – uiterlijk per de dag van het ontstaan van deze
familieband dan wel met ingang van de datum dat een duurzame
gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd - één van hen zijn functie zal
neerleggen en dit schriftelijk aan de ledenraad en het bestuur mededelen.
12. Met het lidmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar de hoedanigheid van
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
- een entiteit waaraan de vereniging de door haar ingezamelde gelden middellijk
of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
- een entiteit waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare
rechtshandelingen verricht.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of
entiteit die statutair – direct of indirect – met de vereniging is verbonden. Een
onverenigbaarheid als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag. Elk van de
desbetreffende leden van de ledenraad dient de ledenraad van een
onverenigbaarheid als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. De ledenraad
neemt op de eerstvolgende vergadering hier een besluit tot ontslag over van het
desbetreffende lid van de ledenraad, bedoeld als in artikel 10 lid 3e teneinde de in dit
lid bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
13. De leden van de ledenraad ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. De leden van de ledenraad genieten geen financieel voordeel uit
hoofde van het vervullen van hun functie. Indien er een vacatiegeld wordt betaald,
zal die niet bovenmatig zijn. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten
kunnen aan hem worden vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen kan geven. Alle
aan de leden van de ledenraad betaalde vergoedingen worden als zodanig in de
jaarrekening opgenomen en toegelicht.
Zittingsduur en einde functie leden van de ledenraad
Artikel 10
1. De leden van de ledenraad worden gekozen voor een periode van vijf jaar. Leden van
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de ledenraad treden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster. Een
volgens rooster aftredend lid van de ledenraad is eenmaal, al dan niet aansluitend,
herbenoembaar. Hetgeen in deze statuten over de verkiezing van leden van de
ledenraad is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herverkiezing van
leden van de ledenraad.
2. Het in een tussentijdse vacature benoemd lid van de ledenraad neemt op het rooster
de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Wanneer als gevolg
hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde drie jaar of
korter is dan drie jaar, kan de ledenraad bepalen dat deze benoemingsperiode niet in
aanmerking wordt genomen bij de toepassing van lid 1 van dit artikel.
3. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt door:
a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen of door zijn
aftreden volgens het in lid 1 bedoelde rooster;
b. door het aanvaarden van zijn benoeming tot lid van het bestuur van de
vereniging;
c. beëindiging van het lidmaatschapsrecht om welke reden dan ook;
d. opzegging van het lidmaatschap van de ledenraad. Op de opzegging van het
lidmaatschap van de ledenraad is het bepaalde in artikel 8 van deze statuten
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing;
e. besluit tot ontslag van een lid van de ledenraad door de ledenraad, genomen in
een vergadering van de ledenraad met een meerderheid van drie vierde van de
op een vergadering uit te brengen stemmen, waarin twee derde van het totaal
aantal leden van de ledenraad in de ledenraad aanwezig is, het betreffende lid
van de ledenraad niet meegerekend.
f. door overlijden van een ledenraadslid;
g. door ondercuratelestelling van een ledenraadslid of onder bewindstelling van
zijn gehele vermogen of indien een ledenraadslid op andere wijze het vrij beheer
over zijn vermogen verliest;
h. wanneer een ledenraadslid in staat van faillissement wordt verklaard, een
regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op
hem van toepassing wordt verklaard of aan hem surseance van betaling
verleend wordt.
4. Leden van de ledenraad kunnen te allen tijde door de ledenraad worden geschorst.
Voor het betreffende te nemen besluit geldt het bepaalde in lid 3 onder letter e. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door verloop van die termijn.
5. Alvorens de ledenraad een besluit tot schorsing of ontslag neemt zal de ledenraad de
betrokkene in de gelegenheid stellen zijn standpunten ter zake in een vergadering
van de ledenraad toe te lichten en zich uit te spreken over het voorgenomen besluit.
Ledenraadsvergadering
Artikel 11

Blad 11

1.
2.

De ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
De ledenraad vergadert ten minste één keer per jaar en voorts zo dikwijls ten minste
drie ledenraadsleden dit schriftelijk verzoeken aan de ledenraad onder opgave van
de te behandelen onderwerpen, of op verzoek van het bestuur. Als de ledenraad niet
binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de
vergadering heeft laten uitgaan, kunnen verzoekers zelf de vergadering
bijeenroepen.
3. De ledenraadsvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur door middel van
een schriftelijke oproeping, of op een andere door de ledenraad goedgekeurde wijze.
In deze vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen over de
onderwerpen op de agenda die uiterlijk twee weken van te voren wordt verstuurd.
De oproeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door en langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
4. Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben alle niet geschorste
ledenraadsleden.
5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
6. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda
bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
Taak ledenraad
Artikel 12
Onverminderd het in de wet en in deze statuten bepaalde, heeft de ledenraad de
navolgende taken en bevoegdheden:
a. het toezien op de nakoming van de statutaire bepalingen, met name ten aanzien van
het realiseren van het doel;
b. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur, alsmede het
schorsen en ontslaan van leden van de ledenraad;
d. het vaststellen en wijzigen van de statuten;
e. de bevoegdheid om te besluiten tot ontbinding van de vereniging;
f. het toetsen van strategische meerjarenplannen aan statutaire doelstelling en missie.
Bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen, met een maximum
van negen personen en een minimum van vijf personen. De ledenraad bepaalt het
aantal, al dan niet op voorstel van het bestuur.
2. Indien het aantal leden van het bestuur kleiner is dan het bovenomschreven
minimum aantal, vormt het bestuur niettemin een wettig bestuur en is het bevoegd
om rechtsgeldige besluiten te nemen. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk
een ledenraadsvergadering te bijeen te roepen, waarin de voorziening in de
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3.

4.

5.

6.

vacature(s) (tot het vereiste minimumaantal als in dit artikel vastgesteld) aan de
orde komt.
Bij de benoeming wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met een
interconfessionele samenstelling, evenwicht in de man-vrouw verhouding, leeftijd en
regionale spreiding. Er is ten minste één Vlaming lid van het bestuur. Verder worden
leden van het bestuur geselecteerd op grond van vooraf door het bestuur opgestelde
profielen. Op het opstellen van profielen is hetgeen daarover in het algemeen
bestuursreglement is bepaald, van toepassing.
Tussen leden van het bestuur en tussen een lid van het bestuur en de ledenraad
mogen geen nauwe familiebanden- of vergelijkbare relaties bestaan. Onder
familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad
en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel
waarmee een duurzame gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd. Evenmin
mag er een arbeidsverhouding zijn.
Als een bestuurslid van de vereniging een relatie als hiervoor bedoeld krijgt met een
ander bestuurslid of ledenraadslid van de vereniging, eindigt het
(bestuurs)lidmaatschap van beiden, tenzij zij in onderling overleg bepalen dat uiterlijk per de dag van het ontstaan van deze familieband dan wel met ingang van
de dag dat een duurzame gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd - één van
hen zijn functie zal neerleggen en dit schriftelijk aan het bestuur en de ledenraad
mededelen.
Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder,
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
- een entiteit waaraan de vereniging de door haar ingezamelde gelden middellijk
of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
- een entiteit waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare
rechtshandelingen verricht.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of
entiteit die statutair – direct of indirect – met de vereniging is verbonden. Een
onverenigbaarheid als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag. Elk van de
desbetreffende bestuursleden dient het bestuur van een onverenigbaarheid als hier
bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op
de eerstvolgende vergadering de ledenraad en doet hierbij zonodig het verzoek tot
ontslag van het desbetreffende bestuurslid ten einde de in dit lid bedoelde
onverenigbaarheid op te heffen.
Bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van
hun functie. Indien er een vacatiegeld wordt betaald, zal die niet bovenmatig zijn.
De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hem worden
vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen kan geven. Alle aan de bestuursleden
betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en
toegelicht.
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7.

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders,
of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de ledenraad daartoe voor
onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig
uur door de vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een
bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de ledenraad kan
besluiten dat een andere periode van toepassing is.
Zittingsduur en einde functie bestuurslid
Artikel 14
1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Leden van
het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens het rooster aftredende bestuurder is eenmaal, al dan niet aansluitend,
herbenoembaar.
2. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Wanneer als gevolg
hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde drie jaar of
korter is dan drie jaar, kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in
aanmerking wordt genomen bij de toepassing van lid 1 van dit artikel.
3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
a. het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden
volgens het in lid 1 bedoelde rooster;
b. beëindiging van het lidmaatschapsrecht, als omschreven in artikel 7;
c. het aanvaarden van het lidmaatschap van de ledenraad;
d. opzegging door het bestuurslid. Op de opzegging van het lidmaatschap van het
bestuur is het bepaalde in artikel 8 van deze statuten zo veel mogelijk van
overeenkomstige toepassing;
e. ontslag van het bestuurslid door de ledenraad, genomen in een vergadering van
de ledenraad met een meerderheid van drie vierde van de op een vergadering
uit te brengen stemmen, waarin twee derde van het totaal aantal leden van de
ledenraad in de ledenraad aanwezig is;
f. overlijden van een bestuurslid;
g. ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn
gehele vermogen of indien een bestuurslid op andere wijze het vrij beheer over
zijn vermogen verliest;
h. wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling
in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
toepassing wordt verklaard of aan hem surseance van betaling verleend wordt;
i. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging om welke reden dan ook.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de ledenraad worden geschorst. Voor het
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betreffende te nemen besluit geldt het bepaalde in lid 3 onder letter e. Een schorsing
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door verloop van die termijn.
5. Alvorens de ledenraad een besluit tot schorsing of ontslag neemt zal de ledenraad de
betrokkene in de gelegenheid stellen zijn standpunten ter zake in een vergadering
van de ledenraad toe te lichten en zich uit te spreken over het voorgenomen besluit.
Benoeming bestuur
Artikel 15
1. Leden van het bestuur worden uit de leden benoemd door de ledenraad op nietbindende voordracht van het bestuur.
2. De namen van kandidaten als bedoeld in lid 1 worden aan de ledenraad voorgelegd,
zo spoedig mogelijk nadat de vacature is ontstaan. De ledenraad voorziet in de
eerstvolgende ledenraadsvergadering door benoeming in de vacature.
3. Slechts personen die kandidaat zijn gesteld, kunnen worden benoemd. De voorzitter
van het bestuur wordt in functie benoemd.
4. Alle kandidaat-bestuursleden dienen te voldoen aan de gestelde voorwaarden, als
bedoeld in artikel 13 lid 3.
Taak bestuur
Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd tot alle
bestuurshandelingen de vereniging betreffende, met name ook de handelingen als
bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een daarvoor in de plaats
tredende andere wetsbepaling. Het bestuur voert zijn taak uit door het houden van
toezicht op het door de directie gevoerde en uitgevoerde beleid, zoals vastgesteld
door het bestuur.
2. Het bestuur is belast met de navolgende taken en bevoegdheden:
a. het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
b. het vaststellen van de begroting;
c. het aannemen, schorsen en ontslaan van de directieleden; ·
d. het instellen van commissies en raden van advies, al dan niet uit zijn midden,
waarvan de werkzaamheden gericht zijn op de taken van het bestuur;
e. het vaststellen van de jaarlijkse en meerjaren (strategische) beleidsplannen.
3. Het bestuur regelt, behoudens het bepaalde in deze statuten, bij bestuursbesluit zelf
zijn werkzaamheden en tijd en wijze van zijn vergaderingen.
4. Het bestuur kan zijn bevoegdheden schriftelijk delegeren aan één of meer leden uit
zijn midden en/of de directie. Het bestuur kan regels vaststellen voor de uitvoering
van de gedelegeerde bevoegdheid.
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit
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genomen door de ledenraad.
Onder tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld
waardeerbare rechtshandelingen tussen de vereniging en:
a. leden van het bestuur en/of adviesraden of commissies en/of medewerkers
van de vereniging;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie met de hierboven
onder a genoemde personen;
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
Vergaderingen van het bestuur
Artikel 17
1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls ten minste
drie bestuursleden dit schriftelijk verzoeken aan het bestuur onder opgave van de te
behandelen onderwerpen.
2. Voor een vergadering van het bestuur worden de bestuursleden ten minste veertien
dagen tevoren (de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend)
schriftelijk opgeroepen met de mededeling van plaats en tijd van de vergadering en
de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan de gemelde
oproeptermijn worden teruggebracht tot vier dagen.
Directie
Artikel 18
1. Het bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden over te dragen aan de directie.
2. De navolgende taken en bevoegdheden worden door het bestuur aan de directie
overgedragen:
a. vertegenwoordiging van de vereniging als bedoeld in artikel 19 lid 1 sub c;
b. het opstellen van beleid en (strategische) meerjarenplannen ter vaststelling in
het bestuur;
c. het zorg dragen voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het
bestuur;
d. de dagelijkse vorming en uitvoering van het beleid;
e. het nemen van besluiten over de uitvoering;
f. het bewaken van de koers van de organisatie;
g. het nemen van beslissingen die geen uitstel kunnen lijden;
h. het aannemen, schorsen en ontslaan van in dienst van de vereniging werkzame
personen met uitzondering van leden van het management team;
i. het aannemen, schorsen en ontslaan van leden van het management team na
overleg met de voorzitter van het bestuur.
3. Het bestuur blijft ondanks de overdracht van deze taken en bevoegdheden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken en bevoegdheden door de directie.
4. De verhouding tussen directie en bestuur ten aanzien van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden wordt nader omschreven in een door het bestuur
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vastgesteld directiestatuut.
Vertegenwoordiging
Artikel 19
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij twee leden van het bestuur, gezamenlijk handelend;
c. hetzij twee gezamenlijk te handelen personen, krachtens verleende procuratie
of volmacht, al dan niet verstrekt krachtens het directiestatuut, als bedoeld in
artikel 18;
d. hetzij één te handelen persoon, krachtens verleende procuratie of volmacht,
uitsluitend en alleen voor zover het betreft het op basis van deze procuratie of
volmacht verrichten van de volgende rechtshandelingen:
i) het aanvaarden of afstand doen van schenkingen en legaten;
ii) het beneficiair aanvaarden of verwerpen van erfstellingen.
Adviesraden en commissies
Artikel 20
1. Alle organen van de vereniging kunnen zich laten adviseren of laten bijstaan door
adviesraden of commissies, waarvan de samenstelling en bevoegdheden bij
reglement worden bepaald.
2. Deze raden of commissies kunnen geen bindende adviezen uitbrengen.
Besluitvorming
Artikel 21
1. Vergaderingen van organen van de vereniging worden voorgezeten door de
voorzitter van het desbetreffende orgaan. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet
de vergadering zelf in haar leiding. In de vergaderingen van alle organen van de
vereniging worden, tenzij in de wet of de statuten anders is bepaald, besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat voor wat
betreft vergaderingen van het bestuur van de vereniging meer dan de helft van de in
functie zijnde leden persoonlijk aanwezig moet zijn. Tenzij in deze statuten anders is
bepaald, is in een vergadering van een orgaan waarin een aantal leden aanwezig
moet zijn om te kunnen besluiten, het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan
een nieuwe vergadering bijeen geroepen worden waarin het besluit kan worden
genomen met een gewone meerderheid van stemmen, onafhankelijk van het aantal
op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. De hiervoor bedoelde
tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken
na de eerste vergadering gehouden.
De voorzitter van een vergadering van een orgaan van de vereniging bepaalt de wijze
waarop de stemmingen in de vergaderingen gehouden worden. Indien over een
voorstel de stemmen staken, wordt één keer opnieuw gestemd. Staken de stemmen
dan weer, dan is het voorstel verworpen.
2. In de organen van de vereniging brengt elk niet geschorst lid van het desbetreffende
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orgaan één stem uit. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht. Blanco stemmen alsmede stemmen welke naar het oordeel van de
voorzitter niet duidelijk zijn, worden geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen bij
volmacht is toegestaan mits met inachtneming van de wet, statuten en reglement.
3. De leden van organen van de vereniging kunnen buiten de vergadering besluiten
nemen in geval alle stemgerechtigden zich schriftelijk met het besluitvoorstel
akkoord hebben verklaard. In deze situatie is stemmen bij volmacht niet toegestaan.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden van een orgaan, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde
kracht als een besluit van dat betreffende orgaan.
5. Zolang in een vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen (dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding van de vereniging) ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze
niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
6. Het ter vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter van
dat orgaan dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
7. Van het verhandelde in elke vergadering van een orgaan van de vereniging worden
door de secretaris of een ander door de voorzitter van het orgaan aangewezen
persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter van de vergadering en de notulist
worden ondertekend, nadat zij in de eerstvolgende vergadering van het
desbetreffende orgaan zijn goedgekeurd.
Boekjaar
Artikel 22
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
Beleidsplan/werkplan/begroting
Artikel 23
1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op dat inzicht geeft in de
langetermijnplannen voor de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking
van de doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het
vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.
2. Daarnaast stelt het bestuur voor ieder boekjaar een werkplan op dat inzicht geeft
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in de wijze waarop voor het betreffende boekjaar uitvoering wordt gegeven aan
het meerjarenbeleidsplan als bedoeld in lid 1.
3. Tevens dient door de penningmeester aan een bestuursvergadering te worden
voorgelegd een bij het in lid 2 bedoelde werkplan horende begroting voor dat
komende boekjaar, voorzien van een duidelijke toelichting.
Jaarstukken
Artikel 24
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging
kunnen worden gekend.
De administratie van de vereniging dient zo te zijn ingericht dat daaruit duidelijk
blijkt:
- de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de
vereniging dat het beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en
eventuele vacatiegelden;
- de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten
behoeve van het beheer van de vereniging, alsmede de aard en omvang van
de andere uitgaven van de vereniging;
- de aard en omvang van de inkomsten van de vereniging;
- de aard en omvang van het vermogen van de vereniging.
2. Na afloop van ieder boekjaar worden de jaarstukken opgemaakt bestaande uit:
a. een balans;
b. een staat van baten en lasten;
c. een duidelijke toelichting;
d. een accountantsverklaring.
3. De door het bestuur opgestelde conceptjaarrekening wordt door een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant gecontroleerd. Het bestuur stelt de
jaarrekening op binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Vervolgens stelt het
bestuur de stukken ter bespreking en vaststelling aan de orde in de
ledenraadsvergadering.
4. Zonder voorbehoud vaststellen van de jaarstukken strekt tot decharge van de
penningmeester voor zijn gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beheer,
doch uitsluitend voor zover het handelingen betreft die uit de jaarstukken blijken.
5. De vereniging publiceert ieder jaar een jaarverslag betreffende de gang van zaken in
het afgelopen verenigingsjaar, dat op voorstel van het bestuur door de ledenraad
dient te worden goedgekeurd.
Reglementen
Artikel 25
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1.

Ter nadere uitwerking van bij deze statuten gegeven regelingen, alsmede ter regeling
van andere zaken, de werkzaamheden van de vereniging betreffende, kan het
bestuur, voor zover in de statuten niet anders is bepaald, overgaan tot het opstellen
van een of meer reglementen. Opstelling benevens wijzigingen en/of aanvullingen of
opheffing van een regelement worden aan de ledenraadsvergadering ter
kennisneming aangeboden.
2. De bepalingen van de reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of met de
statuten en mogen geen bepalingen bevatten die bij de statuten behoren te worden
geregeld.
Statutenwijziging
Artikel 26 – Statutenwijziging
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
ledenraad op voordracht van het bestuur en op advies van de directie, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een dergelijk besluit zal worden voorgesteld.
2. Ingeval een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet ieder van de
leden van de ledenraad met inachtneming van een termijn van veertien dagen – de
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend – worden
opgeroepen per brief, waarin is vermeld dat in de vergadering een voorstel tot
wijziging van de statuten zal worden gedaan. Bij de oproepingsbrief wordt tevens
een afschrift van de statuten gedaan. Bij de oproepingsbrief wordt tevens een
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, ter kennis van de leden van de ledenraad gebracht.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van
drie vierde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste twee
derde van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig zijn. Indien het vereiste
aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met drie vierde van de
uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet
eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering
gehouden.
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte
is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële
akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het
handelsregister.
Artikel 27 – Fusie, splitsing, omzetting
Op een besluit van de ledenraad tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de ledenraad tot omzetting van de vereniging in
een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde
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in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de
eisen van de wet.
Artikel 28 – Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad op
voordracht van het bestuur en op advies van de directie. Het in deze statuten
bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing
op het besluit tot ontbinding.
2. Een besluit tot ontbinding moet worden genomen met algemene stemmen. In die
vergadering moeten alle stemgerechtigden aanwezig zijn. Het besluit tot ontbinding
kan pas worden genomen indien ten minste twee maanden voorafgaande aan deze
vergadering het voornemen tot het nemen van een besluit tot ontbinding met
algemene stemmen is uitgesproken in een vergadering waarin alle stemgerechtigden
aanwezig waren.
3. De vereniging wordt bovendien ontbonden door:
- insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
Artikel 29 – Vereffening
1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor
zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. De vereniging
blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van
haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk en nodig van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening zal worden besteed ten behoeve van een door de
belastingdienst als zodanig erkende algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar.
Onvoorziene gevallen
Artikel 30
1. In alle gevallen, waarin deze statuten of een of meer eventueel op te maken reglementen niet voorzien, alsmede in die gevallen waarin verschil van mening over de
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uitleg daarvan ontstaat, beslist het bestuur naar beste weten en zoveel mogelijk in
overeenstemming met de geest van deze statuten.
2. Indien bij een minimumaantal aanwezige leden op een vergadering of bij een
besluit waarbij meer stemmen nodig zijn dan een gewone meerderheid, de in deze
statuten gebruikte breukgetallen niet op een geheel aantal leden of een geheel
aantal stemmen uitkomt, dan dient deze bepaling zodanig uitgelegd te worden dat
de desbetreffende uitkomst wordt afgerond naar boven.
Volmachtverklaring
Van het bestaan van de eventueel in deze akte vermelde volmacht(en) is mij, notaris
genoegzaam gebleken.
Aan te hechten stukken
Aan deze akte wordt het volgende stuk gehecht:
- Notulen vergadering ledenraad
Slot
Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De
verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
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 de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk
daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om dertien uur (13:00
uur).

