STATUTEN
Vereniging van officieren en oud-officieren der
Koninklijke Marine "Onderlinge Bijstand"
per 17 maart 2009

Naam en zetel.
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd: Vereniging van officieren en oud-officieren der
Koninklijke Marine "Onderlinge Bijstand".
De verkorte naam van de vereniging is: Onderlinge Bijstand.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente ´s-Gravenhage.
Oprichtingsdatum.
Artikel 2
De vereniging is op twaalf april negentienhonderd twee te ´s-Gravenhage opgericht.
Doel.
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel:
a. de kameraadschappelijke band tussen de leden te versterken;
b. het geven van raad en het verlenen van ondersteuning aan de leden, alsmede na
hun overlijden aan hun weduwen, weduwnaars of geregistreerde partners en
minderjarige kinderen;
c. het verlenen van ondersteuning aan maatschappelijke - aan de Koninklijke
Marine gerelateerde - doelen;
d. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Leden en lidmaatschap.
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2. Als gewoon lid van de vereniging kunnen door het bestuur worden toegelaten:
a. officieren en geestelijke verzorgers der Koninklijke Marine;
b. aspirant-officieren der Koninklijke Marine die de opleiding tot officier der
Koninklijke Marine volgen;
c. officieren en geestelijke verzorgers die op eervolle wijze de Koninklijke
Marine hebben verlaten.
3. Ingeval van niet-toelating tot het gewone lidmaatschap door het bestuur kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating tot het gewone lidmaatschap besluiten.
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4.

Leden die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt,
kunnen door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, worden
benoemd tot erelid van de vereniging.
5. Waar in deze statuten en in de reglementen, als genoemd in artikel 20, van de
vereniging wordt gesproken over "leden", worden daaronder zowel de gewone
leden, als de ereleden van de vereniging verstaan, alles voorzover deze statuten
en de reglementen van de vereniging geen nader onderscheid maken of het
tegendeel uit het zinsverband blijkt.
6. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen, bij. Ieder lid kan daarvan op zijn verzoek bij toetreding een
uittreksel ontvangen met betrekking tot zijn lidmaatschap. Ieder lid is verplicht
zijn adres, alsmede wijzigingen daarin onverwijld aan de vereniging op te geven.
Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het
wenselijk dat eveneens opgave wordt gedaan van andere
communicatiemiddelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer en telefaxnummer.
7. Schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging kunnen
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging respectievelijk het
lid voor dit doel aan de leden respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt.
Beschermvrouwe/Beschermheer.
Artikel 5
Het bestuur kan tot een lid van de Koninklijke Familie het verzoek richten op te
treden als Beschermvrouwe of Beschermheer van de vereniging.
Beëindigen lidmaatschap.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen 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 kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door
het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren,
waarvan voor de vereniging sprake is:
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-

wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk, waaronder
uitdrukkelijk ook begrepen langs elektronische weg, te zijn aangemaand
langer dan drie maanden in verzuim blijft met het volledig voldoen van zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;
- wanneer een lid niet meer voldoet aan de in artikel 4 lid 2 opgenomen voor
de vereniging geldende lidmaatschapscriteria.
4. 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.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of is meegedeeld. Een lid is
niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het
geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.
6. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
7. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur.
8. Van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene
vergadering open. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit
met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met
dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene
vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, te verweren.
Gedurende de schorsing kan het bestuur een vorm van ondersteuning die aan de
betrokkene wordt verleend, onderbreken; nadat het besluit tot ontzetting
onherroepelijk is geworden, kan het bestuur een vorm van ondersteuning die aan
de betrokkene wordt verleend, intrekken.
Jaarlijkse bijdrage.
Artikel 7
1. De algemene vergadering stelt de jaarlijkse bijdrage vast, alsmede het bedrag
waarvoor een lid het lidmaatschap voor het leven verkrijgt.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Begunstigers.
Artikel 8
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1.

Personen die niet voldoen aan de in artikel 4 lid 2 opgenomen voor de
vereniging geldende lidmaatschapscriteria kunnen door betaling van een
minimum jaarlijkse bijdrage begunstiger van de vereniging worden.
2. Het bestuur beslist over de toelating van een begunstiger en stelt de verzoeker
schriftelijk of langs elektronische weg in kennis van zijn beslissing.
3. Een begunstiger heeft toegang tot de algemene vergadering en kan daar het
woord voeren. Een begunstiger heeft geen stemrecht.
4. Het bestuur beslist over beëindiging van de toelating als begunstiger en stelt de
begunstiger hiervan schriftelijk of langs elektronische weg in kennis.
5. De algemene vergadering stelt de jaarlijkse minimum bijdrage van de
begunstigers vast, alsmede het bedrag waarvoor zij begunstiger voor het leven
kunnen worden.
6. Het bestuur houdt een register van begunstigers, waarin de namen en adressen
van alle begunstigers zijn opgenomen, bij. Iedere begunstiger kan daarvan op
zijn verzoek bij toetreding een uittreksel ontvangen met betrekking tot zijn
begunstigerschap. Iedere begunstiger is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen
daarin onverwijld aan de vereniging op te geven.
Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de begunstigers, is
het wenselijk dat eveneens opgave wordt gedaan van andere
communicatiemiddelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer en telefaxnummer.
7. Schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging kunnen
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging respectievelijk de
begunstiger voor dit doel aan de begunstigers respectievelijk de vereniging
bekend is gemaakt.
Vermogen.
Artikel 9
1. Het tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging bestemde vermogen
wordt gevormd door:
a. jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers;
b. éénmalige betaling als lid voor het leven of begunstiger voor het leven;
c. renten op giro- en bankrekeningen en rendement op belegd vermogen;
d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. alle andere baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
3. Het vermogen van de vereniging wordt administratief onderscheiden in het
kapitaal en het ondersteuningsfonds. Over de instandhouding van beide
vermogensdelen bevat het huishoudelijk reglement nadere bepalingen.
4. Het kapitaal is het deel van het vermogen dat als waarborg dient voor de
continuïteit van de vereniging en de realisatie van de doelstellingen op langere
termijn.
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5.

Het ondersteuningsfonds is het deel van het vermogen dat in beginsel maximaal
beschikbaar is voor de realisatie van de doelstellingen in de eerstvolgende
periode van vijf jaar en de kosten van de bedrijfsvoering.
Bestuur.
Artikel 10
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het
bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf en maximaal acht leden welke
worden benoemd op de wijze als in dit artikel bepaald. Alleen natuurlijke
personen kunnen tot bestuurslid van de vereniging worden benoemd.
2. Alle leden van het bestuur, behalve één bestuurslid (hierna genoemd: het
"bestuurslid B"), worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden
die zich voor een bestuursfunctie beschikbaar hebben gesteld. Deze door de
algemene vergadering benoemde bestuursleden worden hierna genoemd: de
"bestuursleden A".
3. Het bestuurslid B wordt benoemd door het bestuur uit de leden die in actieve
dienst der Koninklijke Marine zijn en die zich voor een bestuursfunctie
beschikbaar hebben gesteld, met dien verstande dat een dergelijke benoeming
alleen kan geschieden indien ten minste vier bestuursleden A in functie zijn. Een
defungerend bestuurslid B brengt nimmer een stem uit omtrent de benoeming
van zijn opvolger.
4. Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken
over "bestuursleden" zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de
bestuursleden A als het bestuurslid B verstaan, alles voorzover deze statuten en
de reglementen van de vereniging geen nader onderscheid maken of het
tegendeel uit het zinsverband blijkt.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een
secretaris en een penningmeester; het kan een tweede secretaris aanwijzen. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
6. Zolang in een of meer vacatures niet is voorzien, vormen de overblijvende
bestuursleden dan wel vormt het enig overgebleven bestuurslid niettemin een
bevoegd bestuur, met dien verstande dat voor de benoeming, de schorsing of het
ontslag door het bestuur van het bestuurslid B ten minste vier bestuursleden A in
functie dienen te zijn.
De algemene vergadering dan wel het bestuur is verplicht om zo spoedig
mogelijk door benoeming in de ontstane vacature(s) te voorzien.
Artikel 11
1. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
Een periodiek aftredend bestuurslid is herbenoembaar voor ten hoogste twee, al
dan niet aansluitende, zittingstermijnen. Het in deze statuten bepaalde omtrent
de benoeming van bestuursleden is eveneens van toepassing op de
herbenoeming van bestuursleden.
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2.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreden.
3. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats
van zijn voorganger in.
4. Het bestuurslid B kan door het bestuur worden geschorst en ontslagen, met dien
verstande dat voor de schorsing of ontslag van het bestuurslid B ten minste vier
bestuursleden A in functie dienen te zijn en dat het besluit wordt genomen
overeenkomstig het in lid 6 sub e bepaalde.
Alle bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
5. De schorsing van een bestuurslid eindigt wanneer het bestuur casu quo de
algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
bestuursvergadering casu quo de algemene vergadering te verantwoorden en kan
zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
6. Onverminderd het hiervoor omtrent het ontslag van bestuursleden bepaalde,
eindigt het bestuurslidmaatschap eveneens:
a. door overlijden van het bestuurslid;
b. door periodiek aftreden volgens het door het bestuur op te stellen rooster;
c. door bedanken;
d. voor wat betreft het bestuurslid B door het niet langer voldoen aan het in
artikel 10 lid 3 voor het bestuurslidmaatschap B gestelde vereiste;
e. voor wat betreft het bestuurslid B door ontslag door het bestuur; het daartoe
strekkend bestuursbesluit kan slechts, met inachtneming van het bepaalde in
lid 4, met algemene stemmen van alle overige in functie zijnde
bestuursleden worden genomen in een vergadering waarin alle overige in
functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
f. doordat een bestuurslid geen lid meer is.
7. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten, voor zover deze kosten niet bovenmatig zijn.
Bestuur: werkzaamheden, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
Artikel 12
1. Tot de werkzaamheden van het bestuur behoren onder meer:
a. behoudens beperkingen volgens deze statuten, het besturen van de
vereniging;
b. het waken over de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en
andere reglementen;
c. het beheren van het vermogen van de vereniging;
d. het op solide en zo voordelig mogelijke wijze beleggen van geldmiddelen
van de vereniging;
e. het ten uitvoer leggen van de besluiten van de algemene vergadering;
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f.
g.

het nemen van besluiten met betrekking tot het verlenen van ondersteuning;
die werkzaamheden die (wettelijk) voortvloeien uit het accepteren van onder
artikel 9 lid 1 sub d bedoelde vermogensbestanddelen, zulks ter beoordeling
van het bestuur.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt. Deze beperking geldt mede voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ten minste twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
bestuursleden, alsook aan andere personen, om de vereniging binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of
meer bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
Bestuur: vergaderingen en bestuursbesluiten.
Artikel 13
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht, doch ten minste
twee maal per jaar.
2. De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk of langs elektronische weg
opgeroepen door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van
ten minste acht dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering
daaronder niet begrepen. De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats
van de desbetreffende vergadering, alsmede de agenda.
3. Indien de oproepingstermijn vermeld in lid 2 niet in acht is genomen, kan ter
vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen van alle
in functie zijnde bestuursleden.
Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die
niet geplaatst zijn op de agenda in lid 2 vermeld.
4. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn
leden ter vergadering aanwezig is of krachtens schriftelijke volmacht
vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd
bestuurslid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een bestuurslid kan als
gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid ter vergadering zijn stem
uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
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5.

Het bestuur streeft naar besluitvorming met algemene stemmen. Bij het
ontbreken van consensus geschiedt besluitvorming met volstrekte meerderheid
van stemmen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.
In de bestuursvergaderingen heeft ieder bestuurslid het recht om één stem uit te
brengen. Indien omtrent een voorstel de stemmen staken, wordt het voorstel
geplaatst op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het bestuur. Indien
in die vergadering bij de stemming omtrent dat voorstel de stemmen wederom
staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen
betreft, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel
van ongetekende stembriefjes.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wordt
de vergadering geleid door de ondervoorzitter.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in
dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits
alle in functie zijnde bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem
uit te brengen, en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg, vóór het
voorstel hebben verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt
door de secretaris een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering
wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die
vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de
in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.
Algemene vergadering.
Artikel 14
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder
meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 19, met
het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
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4.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
leden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van
het aantal stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan worden
uitgebracht, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 of bij advertentie in ten minste één
landelijk dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 bedoelde
oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuursleden
belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de
notulen.
Toegang en stemrecht.
Artikel 15
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, alle bestuursleden en
alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 8 en in artikel 11 lid 5.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur
indien de algemene vergadering door het bestuur wordt bijeengeroepen en de
voorzitter van de algemene vergadering indien deze niet door het bestuur is
bijeengeroepen.
3. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft het recht om één stem uit te brengen.
4. Een lid kan door een ander lid, daartoe schriftelijk gevolmachtigd, ter
vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde slechts
voor één ander lid ter vergadering zijn stem uitbrengen; de voorzitter van de
algemene vergadering kan echter als gevolmachtigde van een onbeperkt aantal
leden ter vergadering stemmen uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van
de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Voorzitterschap en notulen van de algemene vergadering.
Artikel 16
1. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de algemene vergadering. Bij
afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, heeft de ondervoorzitter de
leiding van de algemene vergadering. Bij afwezigheid van alle bestuursleden
voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld, en
ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de desbetreffende
vergadering en door degene die de notulen heeft opgesteld. Zij die de algemene
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering.
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Artikel 17
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien
de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan
weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze
herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming, wordt telkens
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. Ingeval
van loting bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór de
stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 18
1. De algemene vergaderingen worden, onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid
4, bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door toezending van
een schriftelijke aankondiging aan de adressen van alle leden en begunstigers
volgens het ledenregister en het register van begunstigers. De oproeping kan
tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
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reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid en de begunstiger aan de
vereniging is bekend gemaakt.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de
verzending niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 21 en 22.
Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording.
Artikel 19
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de jaarrekening (de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting) ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. De
jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een commissie
van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de
commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en
de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen. Indien dit onderzoek naar het oordeel van de
commissie bijzondere boekhoudkundige kennis vergt, kan in overleg met het
bestuur worden besloten tot het zich doen bijstaan door een deskundige op
kosten van de vereniging. In geval het bestuur niet instemt met het feit dat deze
commissie zich doet bijstaan door een deskundige, wordt de kwestie aan de
algemene vergadering voorgelegd, die hierover een besluit neemt.
5. De last van de in het vorige lid bedoelde commissie kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van
een andere commissie.
6. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot
decharge van de bestuursleden voor het gevoerde beleid over het afgelopen
boekjaar.
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Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest,
zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te
verlenen aan de bestuursleden voor het door hen gevoerde beleid over het
afgelopen boekjaar, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over
dat beleid in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende
zeven jaren te bewaren.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.
Huishoudelijk reglement en andere reglementen.
Artikel 20
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en een of meer
andere reglementen van de vereniging vaststellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld en kan
deze reglementen wijzigen. Het huishoudelijk reglement en de andere
reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar
deze geen dwingend recht bevat, en deze statuten.
2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement van de vereniging
behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
Statutenwijziging.
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste
veertien dagen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en de
begunstigers ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op verzoek
van een lid of begunstiger aan deze persoon toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat een besluit tot
wijziging van artikel 22 of van dit lid enkel kan worden genomen op de wijze als
bepaald in artikel 22 lid 2.
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4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid zelfstandig
bevoegd.
Ontbinding en vereffening, besluit tot fusie.
Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft een meerderheid van ten minste drie vierden
van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste
negenennegentig leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de
bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders
bepaalt.
4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
vereniging is overgebleven, vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter de algemene vergadering ook een
andere bestemming geven aan hetgeen na voldoening van de schuldeisers van
het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging
worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te
bestaan door de door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.
6. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie
van de vereniging.
Referendum.
Artikel 23
1. Zowel de algemene vergadering als het bestuur kan besluiten dat een ter
algemene vergadering genomen besluit aan een referendum zal worden
onderworpen.
2. Het besluit dat een referendum zal worden gehouden, kan door de algemene
vergadering slechts worden genomen in dezelfde vergadering als waarin het aan
het referendum te onderwerpen besluit werd genomen en kan door het bestuur
niet later dan veertien dagen na die vergadering worden genomen.
3. Het referendum dient te worden gehouden binnen een termijn als vast te stellen
door het orgaan dat tot het doen plaatsvinden daarvan besloot, welke termijn niet
korter kan zijn dan vier en niet langer dan acht weken, te rekenen vanaf het
tijdstip, waarop het aan het referendum te onderwerpen besluit werd genomen.
4. Het bestuur zendt, schriftelijk dan wel langs elektronische weg, aan alle leden
ten minste veertien dagen vóór sluiting van de termijn, waarbinnen het
referendum dient te zijn gehouden, een door het bestuur gewaarmerkt, niet op
naam gesteld stembiljet, tezamen met een aan het bestuur geadresseerde
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enveloppe, indien het stembiljet schriftelijk werd toegezonden. Het stembiljet
gaat vergezeld van een circulaire waarin het aan het referendum te onderwerpen
besluit volledig is opgenomen en waarop de datum, waarvoor het stembiljet,
schriftelijk dan wel langs elektronische weg, dient te worden geretourneerd, staat
vermeld.
5. De stembiljetten worden geopend en de stemmen geteld in een
bestuursvergadering. Ieder lid heeft het recht om één stem uit te brengen. Blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De goedkeuring van het aan het
referendum onderworpen besluit is verleend wanneer een meerderheid van ten
minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten
minste negenennegentig leden zich daarvoor heeft uitgesproken.
6. Het bestuur stelt de leden binnen dertig dagen na sluiting van de termijn,
waarbinnen het referendum dient te zijn gehouden, schriftelijk dan wel langs
elektronische weg, van de uitslag daarvan op de hoogte.
7. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit
geschorst.
Slotbepaling.
Artikel 24
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de
vereniging voorzien, beslist het bestuur.
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