
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTEN van de vereniging 
(De Unie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statuten van De Unie, zoals deze luiden blijkens akte van statutenwijziging op 1 mei 2018 
verleden voor mr. Hendrik Johan de Boer, kandidaat-notaris, als waarnemer van het 
vacante protocol van mr. Frederik Ton, gedefungeerd notaris te Culemborg: 
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 S T A T U T E N 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
1.1 In deze statuten en in de op grond van deze statuten vastgestelde reglementen 

wordt verstaan onder:  
(a) "accountant": een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW, dan 

wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; 
(b) "artikel": een artikel opgenomen in de statuten van de vereniging, tenzij 

uitdrukkelijk anders blijkt; 
(c) "belangenbehartiger": de gesalarieerde belangenbehartiger in dienst van 

de vereniging; 
(d) "bestuur": het orgaan bedoeld in artikel 2:44 BW en artikel 8.1 en artikel 

11.1, te weten het bestuur van de vereniging; 
(e) "bestuurder": een lid van het bestuur; 
(f) "BW": het Nederlandse Burgerlijk Wetboek; 
(g) "commissie van beroep" het orgaan dat kan worden ingesteld op grond 

van artikel 25; 
(h) "congres": de bijeenkomst die openstaat voor daartoe door het bestuur 

uit te nodigen leden; 
(i) "gewone meerderheid": meer dan de helft van het aantal uitgebrachte 

geldige stemmen in een vergadering van de ledenraad, waarin ten minste 
twee/derde (2/3e) van het aantal stemmen aanwezig en/of 
vertegenwoordigd is dat door alle leden in een voltallige vergadering van 
de ledenraad gezamenlijk kan worden uitgebracht; 

(j) "groep": een door het bestuur ingestelde organisatorische eenheid van 
de vereniging, niet zijnde een afdeling van de vereniging, waarin leden 
naar bedrijfstak of concern waarin zij werkzaam zijn, dan wel naar beroep 
dat zij uitoefenen of functie die zij vervullen, dan wel anderszins als groep 
zijn verenigd; 

(k) "jaarrekening", de balans en de staat van baten en lasten met de 
toelichting van de vereniging; 

(l) "kring": een organisatorische eenheid binnen de vereniging waarin de 
leden zijn ingedeeld, zoals omschreven in artikel 16, zijnde een afdeling 
van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 
2:41a BW; 

(m) "kringbestuur": het bestuur van een kring; 
(n) "kringvergadering": het orgaan bestaande uit de leden van een kring, ook 

wel de algemene vergadering van een kring genoemd; 
(o) "ledenraad": het orgaan bedoeld in artikel 2:40 BW en in artikel 19, te 

weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering van de 
vereniging in de zin van artikel 2:39 lid 1 BW; 

(p) "ledenraadslid": een persoon die overeenkomstig artikel 19 door de 
leden als afgevaardigde is gekozen in de ledenraad; 

(q) "lid": een lid van de vereniging, niet zijnde een geassocieerd lid; 
(r) "lidmaatschap": betekent het lidmaatschap van een lid, tezamen met alle 

rechten en verplichtingen van het lid uit hoofde van deze statuten; 
(s) "orgaan": het bestuur, de ledenraad, de commissie van beroep, de 

kringbesturen, de kringvergaderingen, de kringenraad, alsmede andere 
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instanties binnen de vereniging die bij of krachtens de wet of deze 
statuten met een vast omschreven taak zijn belast en aan wie daarbij 
beslissingsbevoegdheid is toegekend; 

(t) "reglement": een reglement als bedoeld in artikel 32; 
(u) "schriftelijk": bij brief, telefax of e-mail of bij boodschap die via een ander 

gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan 
worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende 
zekerheid kan worden vastgesteld; 

(v) "vereniging": de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid onder de 
naam: De Unie, waarvan de organisatie wordt beheerst door deze 
statuten; 

(w) "versterkte meerderheid": ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering van de ledenraad, 
waarin ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal stemmen aanwezig 
en/of vertegenwoordigd is dat door alle leden in een voltallige 
vergadering van de ledenraad gezamenlijk kan worden uitgebracht. 

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het 
enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in 
het meervoud de betekenis als in lid 1 is omschreven.  

1.3 Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen 
naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hem' wordt tevens bedoeld te 
verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn'- anders dan als 
werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. 

Artikel 2. Naam, zetel en oprichtingsdatum 
2.1 De vereniging draagt de naam: De Unie. 
2.2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Culemborg. 
2.3 De vereniging is opgericht op vijftien april negentienhonderd tweeënzeventig. 
Artikel 3. Grondslag 
De vereniging is een vakbond van en voor werknemers, zelfstandigen zonder personeel en 
anders actieven. Zij laat zich bij haar doelstellingen en middelen leiden door de universele 
verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties op tien december negentienhonderd acht en veertig. 
Artikel 4. Doel en middelen 
4.1 Doelstellingen 

De vereniging heeft als doel de behartiging van de sociaaleconomische en 
maatschappelijke belangen van haar leden in het vlak van welvaart en welzijn, 
voor zover deze belangen direct of indirect uit hun (voormalige) 
arbeidsverhouding voortvloeien, en het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Zij streeft hierbij nadrukkelijk naar een gezamenlijke alsook een specifieke 
belangenbehartiging per groep. De belangenbehartiging is niet alleen collectief 
maar ook zeer sterk individueel op de leden gericht. De belangenbehartiging is 
primair gericht op de positie welke de leden in het bedrijfsleven en bij diensten en 
instellingen hebben, alsook op de positie van de leden die niet meer actief 
werkzaam zijn. Het doel van de vereniging omvat mede het behartigen van de 
belangen van haar leden als belanghebbenden bij een pensioenfonds. 
Hierbij zal de vereniging doelbewust een harmonisch democratisch bestel 
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nastreven, waarbij zij zich zal verzetten tegen elk misbruik van macht. 
4.2 Middelen 

De vereniging probeert haar doelstellingen onder meer te bereiken door: 
(a) het organiseren van werknemers, zelfstandigen zonder personeel en 

anders actieven, in de industrie en dienstverlening, werkzaam of actief 
geweest in het bedrijfsleven en bij diensten en instellingen; 

(b) het samenwerken met andere zowel nationale als internationale 
organisaties en in het bijzonder met organisaties die vergelijkbare 
doelstellingen hebben; 

(c) het inrichten van een optimale verenigingsstructuur; 
(d) het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten ten behoeve van 

rechtszekerheid voor de  betrokken werknemers binnen een verantwoord 
en gedifferentieerd arbeidsvoorwaardenbeleid; 

(e) het (mede) oprichten en in stand houden van regelingen, instellingen, 
fondsen en organen, die voor de arbeidsverhoudingen en/of 
arbeidsomstandigheden van belang zijn; 

(f) het meewerken aan de verkiezing van leden in de ondernemingsraden en 
andere al dan niet soortgelijke organen, en het begeleiden van deze 
leden, door deskundige voorlichting en scholing; 

(g) het bevorderen en verder uitbouwen van harmonische overlegstructuren 
in het bedrijfsleven, zodat de factoren kapitaal en arbeid op voet van 
gelijkwaardigheid kunnen functioneren; 

(h) het bevorderen van vakkennis door medewerking te verlenen aan de 
betrokken instanties; 

(i) het vertegenwoordigen van haar leden in publiek- en privaatrechtelijke 
bedrijfslichamen en instellingen; 

(j) vanuit een politiek onafhankelijke opstelling invloed uit te oefenen op 
regering, parlement en politieke partijen alsook op regionale en 
plaatselijke instanties en groeperingen inzake sociaaleconomische en 
maatschappelijke aangelegenheden, indien en voor zover het belang van 
de leden dat vereist; 

(k) het uitbrengen van advies bij het opstellen van individuele 
arbeidsovereenkomsten; 

(l) andere middelen, die voor het bereiken van de doelstellingen van de 
vereniging bevorderlijk zijn. 

4.3 Collectieve arbeidsovereenkomsten  
De vereniging is bevoegd collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Het bij 
een collectieve arbeidsovereenkomst betrokken lid is door het lidmaatschap 
gehouden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomsten te goeder trouw 
na te komen. 

Artikel 5. Lidmaatschap 
5.1 Lid van de vereniging kunnen zijn werknemers, zelfstandigen zonder personeel en 

anders actieven, die voldoen aan het gestelde in artikel 4.2 onderdeel (a), of die 

(a) een opleiding genieten; of 

(b) om bijzondere redenen tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen 

worden toegelaten op grond van een besluit van het bestuur; of 
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(c) door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, niet een betaalde functie 
vervullen. 

en die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven. 
5.2 Het lidmaatschap van de vereniging kan ook bij pensionering of bij vervroegd 

uittreden worden voortgezet of aangevraagd. 
5.3 Geassocieerd lid van de vereniging kunnen zijn verenigingen en/of natuurlijke 

personen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen. De 
betrekkingen tussen de geassocieerde leden en de vereniging worden bij 
afzonderlijke overeenkomst door het bestuur vastgesteld. In deze overeenkomst 
zal onder meer worden bepaald welke artikelen van de statuten en het 
huishoudelijk reglement op het geassocieerd lid van toepassing zullen zijn. 
Geassocieerde leden zijn geen leden in de zin van het BW. 

5.4 Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het 
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het 
bestuur kan de commissie van beroep alsnog tot toelating besluiten. 

5.5 Bij toetreding tot het lidmaatschap verklaart het lid deze statuten en het op grond 
van deze statuten vastgesteld huishoudelijk reglement voor zich bindend. 
Statuten en huishoudelijk reglement worden op een door het bestuur vast te 
stellen wijze aan belanghebbenden bekend gemaakt en worden dan geacht aan 
belanghebbenden bekend te zijn. 

5.6 De secretaris van het bestuur, of de directie als deze is ingesteld, houdt een 
ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
Als een lid heeft ingestemd met communicatie langs elektronische weg, wordt het 
adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister 
opgenomen. 
Het bepaalde in dit artikel alsmede andere onderwerpen met betrekking tot 
ledengegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de registratie, 
verstrekking en bescherming daarvan, kan nader worden uitgewerkt in een 
reglement inzake registratie en bescherming ledengegevens. 

5.7 Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden 
worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of 
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet 
uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan. 

5.8 Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, 
kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de commissie van beroep en 
daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de commissie van beroep 
bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst. 

Artikel 6. Einde lidmaatschap 
6.1 Het lidmaatschap eindigt door: 

(a) het overlijden van het lid; 
(b) opzegging door het lid; 
(c) opzegging door de vereniging; 
(d) ontzetting ('royement'). 

6.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het 
einde van een kalendermaand, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met 
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inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden gebeurt. 
Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

6.3 Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen 
één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn 
verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden 
of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. In afwijking van 
het bovenstaande vormt een besluit tot verzwaring of beperking van de geldelijke 
rechten en verplichtingen van de leden geen grond voor opzegging van zijn 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang. Een dergelijk besluit blijft derhalve op 
hem van toepassing. 
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een 
maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 
rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld.  

6.4 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, 
door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de 
reden(en) van opzegging. 
Opzegging is mogelijk: 

 - als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het 
lidmaatschap; 

 - als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten 
opzichte van de vereniging niet nakomt; 

 - een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; en/of 
 - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het 
lidmaatschap vastgesteld.  

6.5 Een opzegging in strijd met het bepaalde in de artikelen 6.2 tot en met 6.4, doet 
het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de 
datum waartegen was opgezegd. 

6.6 Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van 
een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de 
ontzetting. 
Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 
De ontzetting gaat onmiddellijk in.  

6.7 Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in 
kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de commissie van 
beroep en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de commissie van 
beroep bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het 
lidmaatschap is opgezegd, geschorst. 

6.8 Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting 
wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend 
elektronisch is gecommuniceerd. 

Artikel 7. Contributie van de leden 
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7.1 De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld 
door de ledenraad. De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die 
een verschillende contributie betalen. 

7.2 Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of 
gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar. 

7.3 De normen voor vaststelling van de contributie worden in het huishoudelijk 
reglement vastgesteld. Daarbij wordt tevens de inning van de contributie 
geregeld. 

Artikel 8. Bestuur: samenstelling en benoeming 
8.1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een door de 

ledenraad te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die tevens 
lid zijn van de vereniging. 
Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur 
voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de ledenraad zich het recht 
voorbehoudt de voorzitter te benoemen. Voor ieder van hen kan het bestuur uit 
zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie 
vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. 
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
Het bestuur draagt er zorg voor dat de ledenraad zo spoedig mogelijk in de 
vacatures kan voorzien. 

8.2 De ledenraad benoemt de bestuursleden. De benoemingsprocedure evenals de 
zittingsduur is geregeld in het huishoudelijk reglement. 

Artikel 9. Bestuur: einde functie, schorsing 
9.1 Een bestuurslidmaatschap eindigt: 
 - door aftreden van een bestuurslid; 
 - door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; 
 - door overlijden van een bestuurslid; 
 - door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling 

van zijn gehele vermogen; 
 - wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging; 
 - als de bestuurder een onverenigbare functie als bedoeld in artikel 13 

aanvaardt; 
 - door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de 

ledenraad; 
 - 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 hij surseance van betaling 
verkrijgt; 

een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. 
9.2 Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst. 

De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de ledenraad 
eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen 
ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het 
bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende ledenraad te 
verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. 

Artikel 10. Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming 
10.1 Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 
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10.2 Bij reglement kunnen voorschriften worden vastgesteld inzake de wijze van 
bijeenroeping, de oproepingstermijn, de agendering van de vergaderingen van het 
bestuur en andere daarmee samenhangende onderwerpen. Als zodanige regels 
werden vastgesteld, kan het bestuur ook bij handelen in strijd met die regels 
rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

10.3 In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. 
10.4 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden 

de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. 

10.5 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, 
schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie 
zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van 
schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. 

10.6 Het bestuur kan onder goedkeuring van de ledenraad in een reglement nadere 
regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. 

Artikel 11. Bestuur: taken en bevoegdheden 
11.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is 

tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem 
opgedragen taak.  

11.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 
van 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. 

11.3 Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit 
plaatsvindt met inachtneming van artikel 14.2. 

11.4 Het bestuur is belast met de voorbereiding van beleidsstandpunten en 
(middel)lange beleidsplannen van de vereniging ten behoeve van de 
besluitvorming in de ledenraad. 

11.5 Het bestuur brengt in elke vergadering van de ledenraad verslag uit aan de 
ledenraad omtrent de voortgang en uitvoering van het verenigingsbeleid. Het 
bestuur is voor zijn beleid en de uitvoering daarvan verantwoording schuldig aan 
de ledenraad. 

11.6 De ledenraad kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven 
besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk 
besluit van de ledenraad wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Op 
het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep 
worden gedaan. 

11.7 Het bestuur bepaalt of een lid dan wel een groep van leden al dan niet gerechtigd 
is tot een uitkering in verband met door de vereniging georganiseerde acties. 

11.8 Het bestuur is bevoegd zich, tijdelijk dan wel permanent, te doen adviseren of te 
laten bijstaan door personen of door commissies, werkgroepen of 
samenwerkingsverbanden, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd 
en kunnen worden ontslagen. 
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De bevoegdheden en werkwijze van deze door het bestuur aangestelde personen 
dan wel ingestelde commissies, werkgroepen of samenwerkingsverbanden 
worden geregeld in een of meer door het bestuur vast te stellen reglementen. 

Artikel 12. Vertegenwoordiging 
12.1 Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd: 
 - het gehele bestuur samen; 
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

Een individuele bestuurder kan de vereniging niet vertegenwoordigen. 
12.2 De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en 

bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de 
vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. 
In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of 
meer bestuurders kan de ledenraad een of meer personen aanwijzen om de 
vereniging te vertegenwoordigen. 

12.3 Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan één of meer 
bestuursleden en ook aan andere personen een incidentele dan wel doorlopende 
(beperkte) volmacht verlenen, zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging te 
vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met 
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De (beperkte) volmacht wordt 
schriftelijk vastgelegd.  

12.4 Bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt de vereniging, op 
grond van een daartoe verleende volmacht, vertegenwoordigd door de daarmee 
belaste belangenbehartiger samen met een lid van het bestuur. 

Artikel 13. Onverenigbare functies en hoedanigheden 
13.1 Lid van het bestuur kunnen niet zijn personen die lid zijn van: 

(a) een kringbestuur; 
(b) van de ledenraad;  
(c) de commissie van beroep; en/of 
(d) de directie, als deze is ingesteld;  
of die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur 
kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het 
belang van de vereniging en/of de leden dan wel tot ongewenste vermenging van 
belangen. 
Leden van het bestuur melden hun nevenfuncties aan de ledenraad. 

13.2 Ledenraadslid kunnen niet zijn personen die lid zijn van: 
(a) het bestuur; 
(b) de directie, als deze is ingesteld; 
(c) de verkiezingscommissie, als zij zelf kandidaat zijn, en/of 
(d) de commissie van beroep, als zij direct betrokken zijn of zich anderszins 

een verstrengeling van belangen voordoet. 
13.3 Lid van een kringbestuur kunnen niet zijn personen die lid zijn van: 

(a) het bestuur; en/of 
(b) de directie, als deze is ingesteld. 

Artikel 14. Geldmiddelen van de vereniging 
14.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

(a) de jaarlijkse bijdragen van de leden; 
(b) donaties, erfstellingen en legaten; 
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(c) subsidies; 
(d) inkomsten uit vermogen;  
(e) en overige baten. 

14.2 Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 

Artikel 15. Verslaggeving en verantwoording 
15.1 Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
15.2 Het bestuur van de vereniging is verplicht van de vermogenstoestand van de 

vereniging en van al hetgeen verder de financiën van de vereniging betreft op 
zodanige wijze boek te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten 
van de vereniging kunnen worden gekend. 

15.3 Het bestuur brengt op een vergadering van de ledenraad binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de ledenraad 
uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en 
over het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de 
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. 
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. 
Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op grond van de 
wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat van 
baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld. 

15.4 Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de ledenraad.  
15.5 De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant die door de ledenraad is 

benoemd. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de 
ledenraad en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de 
getrouwheid van de in het vorige leden bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag 
ter kennis van het bestuur. 

15.6 Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de ledenraad wordt het voorstel 
gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee 
afgelegde rekening en verantwoording. 

15.7 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te 
bewaren. 

15.8 Het jaarplan en de jaarlijkse begroting voor het volgende boekjaar worden ten 
minste één maand voor de aanvang van dat boekjaar opgesteld door het bestuur. 
De stukken worden daarna vastgesteld door de ledenraad. 

Artikel 16. Leden: indeling in kringen, kringbestuur, kringvergadering 
16.1 De leden worden ingedeeld in afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid, die 

kringen genoemd worden. De kring kan een gemeente dan wel een groter of 
kleiner gebied omvatten. 

16.2 Het bestuur stelt de geografische grenzen van elke kring vast en kringen worden 
ingesteld, opgeheven, samengevoegd of gesplitst door het bestuur. Deze 
wijzigingen treden in werking op de eerste dag van het eerstvolgende boekjaar 
nadat het besluit tot wijziging van de kringen is genomen. 

16.3 Een lid wordt ingedeeld in de kring waar dit lid woont. Daarvoor wordt uitgegaan 
van de woonplaats als bedoeld in artikel 1:10 BW. 
Als een lid niet binnen een van de kringen woont, wordt dit lid ingedeeld in de 
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kring, die naar het oordeel van het bestuur het dichtst bij de woonplaats van dat 
lid ligt.  
In geval van verhuizing van een lid gedurende het boekjaar wordt het lid zo 
spoedig mogelijk na ontvangst van de kennisgeving daarvan door het bestuur 
ingedeeld in de kring van zijn nieuwe woonplaats. 

16.4 De geldmiddelen van de kringen bestaan uit ten behoeve van de kringen jaarlijks 
door het bestuur ter beschikking te stellen gedeelten van de jaarlijkse bijdragen. 

16.5 De kringen regelen de zaken die uitsluitend de eigen kring betreffen. 
16.6 Elke kring wordt bestuurd door een kringbestuur, dat verantwoording 

verschuldigd is aan de kringvergadering. 
16.7 De kringvergadering benoemt, schorst en ontslaat de leden van het kringbestuur 

van die kring.  
16.8 Het aantal leden van een kringbestuur wordt vastgesteld door de betreffende 

kringvergadering. Als het aantal kringbestuursleden beneden het voorgeschreven 
minimum is gedaald, oefenen de overgebleven kringbestuursleden - in afwachting 
van de vervulling van de vacatures - de taken van het kringbestuur uit. Het 
kringbestuur wordt benoemd door de betreffende kringvergadering uit de tot die 
kring behorende leden. 

16.9 Aan kringbesturen komt ten aanzien van de vereniging slechts 
vertegenwoordigingsbevoegdheid toe voor zover deze bij schriftelijke volmacht 
door het bestuur is toegekend. 

16.10 De kringvergadering bestaat uit alle tot de betreffende kring behorende leden. 
16.11 De kringvergadering heeft binnen de kring alle bevoegdheden die niet aan het 

kringbestuur toekomen. 
16.12 De kringvergadering is toegankelijk voor alle niet-geschorste leden die behoren 

tot de betreffende kring. De kringvergadering is ook toegankelijk voor diegenen 
die door het kringbestuur daartoe zijn uitgenodigd. 

16.13 Bij reglement kunnen nadere regels voor kringen worden gesteld. 
16.14 De artikelen 2:37 BW tot en met 2:41 BW zijn van overeenkomstige toepassing op 

de kringen, de betreffende kringbesturen en kringvergaderingen; hetgeen in die 
artikelen omtrent de statuten is bepaald, kan in een afdelingsreglement worden 
neergelegd, een en ander voor zover in dit artikel daarin niet is voorzien. 
Een afdelingsreglement treedt eerst in werking nadat dit door het bestuur is 
goedgekeurd. 
Indien en voor zover geen afdelingsreglement als bedoeld in artikel 2:41a BW is 
vastgesteld, is het in deze statuten in artikel 8, artikel 9 en artikel 10, en artikel 21 
tot en met artikel 24 bepaalde mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing 
op de kringen, de betreffende kringbesturen en kringvergaderingen, een en ander 
voor zover in dit artikel daarin niet is voorzien. 

Artikel 17. Kringenraad 
De vereniging kent een kringenraad, die is samengesteld uit een afgevaardigde per kring. 
De taken, bevoegdheden en samenstelling van de kringenraad worden geregeld bij 
afzonderlijk reglement. 
De kringenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter voor een periode van vier jaar, met 
dien verstande dat de aftredende voorzitter van de kringenraad slechts eenmaal 
onmiddellijk in die functie kan worden herbenoemd. 
Artikel 18. Groepen 
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Groepen worden gevormd, opgeheven, samengevoegd of gesplitst, krachtens een besluit 
van het bestuur. Taak, bevoegdheden en werkzaamheden van de groepen worden 
geregeld bij afzonderlijk reglement. 
Artikel 19. De ledenraad: ledenraadsleden 
19.1 De vereniging heeft een ledenraad. De ledenraad vormt de algemene vergadering 

van de vereniging in de zin van artikel 2:39 lid 1 BW, bestaande uit afgevaardigden 
uit de leden, zijnde de ledenraadsleden. 

19.2 Het aantal ledenraadsleden wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement, met 
inachtneming van het hierna in dit artikel 19 bepaalde. Ook als de ledenraad niet 
het vereiste aantal leden telt, blijft dit een bevoegd college vormen. 

19.3 De ledenraadsleden worden voor een periode van vier jaar gekozen 
overeenkomstig het in dit artikel 19 bepaalde. 
Elk lid moet middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen deelnemen. 

19.4 De voorzitter van de in artikel 17 bedoelde kringenraad maakt in die hoedanigheid 
deel uit van de ledenraad. De leden kiezen de overige ledenraadsleden 
rechtstreeks op voordracht van de verkiezingscommissie, bestaande uit 
ledenraadsleden. De daartoe noodzakelijke verkiezingen worden elk vierde jaar 
georganiseerd door het bestuur. De reguliere verkiezingen van de ledenraad 
geschieden binnen vijf maanden na het begin van het verenigingsjaar waarin de 
verkiezing dient plaats te hebben. 
Ingeval van bijzondere omstandigheden kan de ledenraad besluiten om 
tussentijdse verkiezingen te laten plaatsvinden, in welk geval de zittingstermijn 
van de ledenraadsleden loopt tot aan de eerstvolgende reguliere verkiezing. 

19.5 De verkiezingscommissie roept de leden op, door plaatsing van een oproep op de 
officiële website van de vereniging en in het officiële ledenblad van de vereniging, 
tot kandidaatstelling binnen een door de verkiezingscommissie te bepalen termijn 
van ten hoogste twee maanden na die oproep. leder lid dat niet is geschorst, kan 
zich kandidaat stellen om tot ledenraadslid te worden gekozen dan wel herkozen 
door middel van een schriftelijk bericht aan de verkiezingscommissie. 

19.6 Slechts leden die niet zijn geschorst kunnen deelnemen aan de verkiezing van 
ledenraadsleden. Er kan via een elektronisch communicatiemiddel (internet) 
worden deelgenomen aan de verkiezing van ledenraadsleden, een en ander te 
bepalen bij huishoudelijk reglement. Daartoe is ten minste vereist dat een lid 
schriftelijk dan wel via het elektronische communicatiemiddel i) kan worden 
geïdentificeerd en ii) zijn stemrecht kan uitoefenen. 

19.7 Gekozen zijn zoveel kandidaten als er plaatsen te vervullen zijn en wel zij, die de 
meeste geldige stemmen verkrijgen. Als op twee of meer kandidaten een gelijk 
aantal stemmen werd uitgebracht, beslist het lot wie van de betrokken 
kandidaten is gekozen. Ingeval van loting bepaalt de ledenraad de wijze van loting. 
Zijn er niet meer kandidaten dan er plaatsen te vervullen zijn, dan worden alle 
kandidaten gekozen verklaard. 

19.8 Tot ledenraadslid zijn uitsluitend verkiesbaar leden. Niet verkiesbaar zijn zij die 
een onverenigbare functie als bedoeld in artikel 13 bekleden.  

19.9 Door de ledenraad worden in een reglement de samenstelling en werkwijze van 
de verkiezingscommissie en nadere regels omtrent het kiezen van 
ledenraadsleden vastgesteld. 

19.10 De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de 
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leden. Degene die tot ledenraadslid is gekozen, ontvangt hiervan tegelijkertijd van 
de verkiezingscommissie een schriftelijk bericht. 

19.11 De secretaris van het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en 
adressen van alle ledenraadsleden zijn opgenomen. 
Als een ledenraadslid heeft ingestemd met communicatie langs elektronische 
weg, wordt het adres dat door het ledenraadslid voor dit doel is bekend gemaakt, 
in het register opgenomen. 

19.12 De secretaris van het bestuur houdt een rooster van aftreden van 
ledenraadsleden bij; een volgens het rooster aftredend ledenraadslid is slechts 
eenmaal onmiddellijk herbenoembaar, wederom voor een termijn van ten 
hoogste vier jaar. Hetgeen in dit artikel 19 over de verkiezing van ledenraadsleden 
is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herverkiezing van 
ledenraadsleden. 

19.13 Een ledenraadslid kan door de ledenraad worden geschorst of ontslagen als het 
ledenraadslid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
Deze schorsing of dit ontslag vindt plaats bij besluit genomen met een versterkte 
meerderheid. 
De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de ledenraad 
eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen 
ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het 
ledenraadslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende vergadering 
van de ledenraad te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten 
bijstaan. 
Gedurende de schorsing kan het ledenraadslid zijn stemrecht in de vergadering 
van de ledenraad niet uitoefenen. 

19.14 Een ledenraadslid maakt niet langer deel uit van de ledenraad in de volgende 
gevallen: 

 - na verloop van de termijn waarvoor het ledenraadslid is gekozen of door 
zijn aftreden volgens het in artikel 19.12 bedoelde rooster van aftreden 
zonder een aansluitende herverkiezing; 

 - door aftreden op eigen verzoek; 
 - door overlijden van het ledenraadslid; 
 - wanneer het lidmaatschap van het ledenraadslid van de vereniging 

eindigt; 
 - wanneer het ledenraadslid een onverenigbare functie als bedoeld in 

artikel 13 aanvaardt; 
 - voor wat betreft de voorzitter van de kringenraad: door het eindigen van 

zijn functie als voorzitter van de kringenraad; 
 - door ondercuratelestelling van het ledenraadslid of onder bewindstelling 

van zijn gehele vermogen; 
 - door ontslag van het ledenraadslid op grond van een besluit van de 

ledenraad met versterkte meerderheid; 
 - wanneer het ledenraadslid in staat van faillissement wordt verklaard, een 

regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen 
op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling 
verkrijgt.  
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19.15 Als er op enig moment tussen de reguliere vierjaarlijks te houden verkiezing van 
ledenraadsleden minder ledenraadsleden in functie zijn, dan vastgesteld door het 
huishoudelijk reglement volgens artikel 19.2, is sprake van één of meer 
tussentijdse vacatures. 
Een tussentijdse vacature als bedoeld in de vorige zin, wordt in die periode 
vervuld als volgt. Door de kandidaat op wie bij de laatstgehouden reguliere 
verkiezing van ledenraadsleden, na de destijds gekozenen, de meeste stemmen 
zijn uitgebracht, zal de eerste tussentijdse vacature worden vervuld. Door de 
kandidaat op wie daarna bij de laatstgehouden reguliere verkiezing van 
ledenraadsleden de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal, indien aan de orde, de 
tweede tussentijdse vacature worden vervuld, enzovoorts. Als bij de vervulling 
van een tussentijdse vacature twee of meer kandidaten zijn op wie bij de 
laatstgehouden reguliere verkiezing van ledenraadsleden een gelijk aantal 
stemmen werd uitgebracht, beslist het lot wie van de betrokken kandidaten in 
deze tussentijdse vacature is gekozen. Ingeval van loting bepaalt de ledenraad de 
wijze van loting.  
Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen, vervult in het rooster de plaats 
van zijn voorganger tot het einde van de termijn waarvoor zijn voorganger tot 
ledenraadslid was benoemd. 

19.16 Als op enig moment een of meer tussentijdse vacatures niet op de in het vorige lid 
bedoelde wijze kunnen worden vervuld, is het bestuur bevoegd een tussentijdse 
verkiezing uit te schrijven, als bedoeld in artikel 19.4. Het bepaalde in dit artikel 
omtrent de reguliere verkiezing van ledenraadsleden is van overeenkomstige 
toepassing op een tussentijdse verkiezing van ledenraadsleden. 

Artikel 20. De ledenraad: bevoegdheid en jaarvergadering 
20.1 Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 

wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen. 
In het bijzonder heeft de ledenraad tot taak: 
(a) periodieke vaststelling van het vakbondsbeleid en controle op de 

voortgang en uitvoering daarvan aan de hand van daartoe opgemaakte 
verslagen; 

(b) besluiten tot aansluiting casu quo beëindiging daarvan van de vereniging 
bij een vakcentrale; 

(c) jaarlijkse vaststelling van de begroting van de vereniging en de daarop 
gebaseerde deelbudgetten, één en ander op basis van de daartoe door de 
ledenraad vastgestelde (meerjaren) beleidsplannen. 

20.2 De ledenraad vergadert ten minste vier maal per jaar. 
20.3 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een vergadering 

van de ledenraad - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen 
onder meer aan de orde: 
(a) het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; 
(b) het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het 

afgelopen boekjaar; 
(c) het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; 
(d) de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; 

en 
(e) voorstellen van het bestuur of de ledenraadsleden, zoals aangekondigd 
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bij de oproeping voor de vergadering. 
20.4 Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur aan de 

ledenraad de begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring voor. 
20.5 De ledenraad is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen of op te heffen 

en daaraan bevoegdheden te verlenen. De ledenraad zal bij de instelling van een 
commissie of werkgroep als in dit artikel bedoeld een reglement vaststellen 
waarin onder meer de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de 
betreffende commissie of werkgroep nader zijn omschreven. 

Artikel 21. De ledenraad: oproeping 
21.1 De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

Een aantal ledenraadsleden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste 
een derde deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een 
vergadering van de ledenraad bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. 
Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de 
uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de 
vergadering bijeenroepen. 

21.2 De oproeping tot de vergadering van de ledenraad vindt plaats door middel van 
een schriftelijk bericht aan de adressen van de ledenraadsleden volgens het 
register van ledenraadsleden. 
De bijeenroeping kan, als een ledenraadslid hiermee instemt, ook plaatsvinden 
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar 
bericht aan het adres dat door een ledenraadslid voor dit doel is bekend gemaakt. 

21.3 De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de 
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 

21.4 Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda 
bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. 

Artikel 22. De ledenraad: toegang en stemrecht 
22.1 Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben alle niet-geschorste 

ledenraadsleden en alle niet-geschorste leden van het bestuur. De vergadering 
kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten.  
Geschorste ledenraadsleden hebben toegang tot dat deel van de vergadering 
waar hun schorsing, verlenging van de schorsing of ontslag aan de orde is. 
Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het 
lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar 
het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is, indien geen 
commissie van beroep in functie is. 

22.2 In de vergadering van de ledenraad heeft elk ledenraadslid één stem. 
Een geschorst ledenraadslid heeft geen stemrecht. 

22.3 Een stemgerechtigd ledenraadslid kan een ander stemgerechtigd ledenraadslid 
volmacht geven namens hem te stemmen. 
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het 
bestuur worden overgelegd. 

22.4 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. 

22.5 Eén ledenraadslid kan niet meer dan één ander ledenraadslid vertegenwoordigen. 
Artikel 23. De ledenraad: besluitvorming 
23.1 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen 
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met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en 
vertegenwoordigde ledenraadsleden, ongeacht hun aantal. 
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen 
wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum. 

23.2 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van 
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de 
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

23.3 Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen 
meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Als 
ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden 
beslist tussen welke personen zal worden herstemd. 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

23.4 Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen 
gaat, is het voorstel verworpen. 

23.5 Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie 
ledenraadsleden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming 
te verlangen. 
Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een ledenraadslid hoofdelijke 
stemming verlangt. 
Een stemgerechtigd ledenraadslid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel 
van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de 
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de 
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 
Bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. 
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend 
gemaakt. 
Een stemgerechtigd ledenraadslid kan zijn stem voorafgaand aan de vergadering 
van de ledenraad via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet 
eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem 
wordt gelijkgesteld met stemmen die gedurende de vergadering worden 
uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen. 

23.6 Een eenstemmig besluit van alle ledenraadsleden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad, als dit 
met voorkennis van het bestuur is genomen. 

23.7 Als in een vergadering alle ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over 
alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede omtrent een voorstel tot 
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statutenwijziging of tot ontbinding, ook al is het onderwerp niet of niet op de 
voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet 
op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. 

23.8 De besluiten van de ledenraad worden ter kennis gebracht van alle leden van de 
vereniging op een door het bestuur van de vereniging te bepalen wijze. 

Artikel 24. De ledenraad: leiding en notulen 
24.1 Een vergadering van de ledenraad wordt geleid door de voorzitter van de 

vereniging. 
Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als 
voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

24.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 
door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen 
gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden 
vastgesteld. 

Artikel 25. Commissie van beroep 
25.1 De ledenraad kan besluiten tot instelling en opheffing van een commissie van 

beroep die tot taak heeft te beslissen inzake geschillen over de verkrijging van het 
lidmaatschap (als bedoeld in artikel 5.4), schorsing (als bedoeld in artikel 5.8) en 
de opzegging en ontzetting uit het lidmaatschap (als bedoeld in artikel 6.7). 
Als en zolang op grond van het in dit lid bepaalde er geen commissie van beroep 
in functie is, komen de in de statuten aan de commissie van beroep toegekende 
rechten en bevoegdheden toe aan de ledenraad. 

25.2 Het huishoudelijk reglement regelt de samenstelling en werkwijze van de 
commissie van beroep, als deze is ingesteld. 

Artikel 26. Bureau, directie en medewerkers van de vereniging 
26.1 De vereniging houdt een bureau in stand, dat het centrale werkapparaat van de 

vereniging vormt, waarin het secretariaat is gevestigd en de administratie en het 
financieel beheer worden gevoerd en dat een ondersteunende functie heeft ten 
behoeve van alle organen van de vereniging en – in samenspraak met en onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur – het beleid van de vereniging voorbereidt 
en mede zorgdraagt voor de uitvoering hiervan, voor zover deze uitvoering bij 
statuten of reglementen niet aan anderen is opgedragen. 

26.2 Het bestuur kan besluiten tot het instellen en opheffen van een directie van het 
bureau. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur. 
Leden van de directie kunnen voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd worden 
benoemd. 
Als en zolang op grond van het in dit lid bepaalde er geen directie in functie is, 
komen de in de statuten aan de directie toegekende rechten en bevoegdheden 
toe aan het bestuur. 

26.3 Het bestuur benoemt de leden van de directie en kan deze schorsen of ontslaan. 
26.4 De vaststelling van de samenstelling en de omvang van het bureau alsmede de 

benoeming van de medewerkers van het bureau geschiedt door het bestuur, op 
voordracht van de directie. 

26.5 De medewerkers van de vereniging worden door het bestuur benoemd, geschorst 
en ontslagen. 
Het bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, zijn bevoegdheid als 
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bedoeld in de vorige zin overdragen aan de directie. 
26.6 De directie is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, onder andere belast 

met: 
(a) de leiding van de dagelijkse gang van zaken van het bureau en de 

coördinatie van de werkzaamheden van de medewerkers; 
(b) het uitschrijven van de vergaderingen van het bestuur en van de 

vergadering van ledenraadsleden; 
(c) het doen bijhouden van notulen van die vergaderingen; 
(d) de briefwisseling en opstelling van de stukken, die van de vereniging 

uitgaan; 
(e) het opstellen van het concept jaarverslag; 
(f) het aanleggen en bijhouden van het ledenregister. 

26.7 De directie is ter zake van haar werkzaamheden verantwoording schuldig aan het 
bestuur. De directie is verplicht het bestuur de inlichtingen te verstrekken die haar 
ter zake van haar werkzaamheden worden verzocht. 

26.8 De leden van de directie hebben als regel toegang tot de vergaderingen van het 
bestuur en hebben daarin een raadgevende stem, tenzij het bestuur besluit buiten 
hun aanwezigheid te vergaderen. 

26.9 Omtrent de werkwijze, taken en bevoegdheden van het bureau en de directie, als 
deze is ingesteld, kunnen bij huishoudelijk reglement regels worden gesteld. 

Artikel 27. Congres 
27.1 Ten minste eenmaal per vier (4) jaar wordt een congres gehouden, waarin onder 

meer het algemeen beleid en voorts die onderwerpen die de ledenraad in overleg 
met het bestuur vaststelt aan de orde kunnen worden gesteld. 

27.2 Een congres wordt bijeengeroepen door het bestuur. 
27.3 Het congres wordt gevormd door daartoe uitgenodigde afgevaardigden uit de 

leden, niet zijnde de ledenraadsleden die deel uitmaken van de ledenraad. Voorts 
hebben toegang tot het congres alle niet-geschorste ledenraadsleden die deel 
uitmaken van de ledenraad en alle niet-geschorste leden van het bestuur. Het 
bestuur kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) het congres toe te 
laten. 

27.4 Het congres staat onder leiding van de voorzitter van de vereniging en bij zijn 
afwezigheid onder leiding van een ander lid van het bestuur. 

27.5 Bij reglement worden nadere regels gesteld omtrent het congres. 
Artikel 28. Statutenwijziging 
28.1 De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de 

ledenraad. Wanneer aan de ledenraad een voorstel tot wijziging van de statuten 
zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de vergadering van de 
ledenraad worden vermeld. 

28.2 Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur dan wel van 
een zodanig aantal ledenraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van de ledenraad. 

28.3 Ingeval een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet ieder van 
de ledenraadsleden met inachtneming van een termijn van veertien dagen – de 
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend – worden 
opgeroepen bij brief, waarin is vermeld dat in de vergadering een voorstel tot 
wijziging van de statuten zal worden gedaan. Bij de oproepingsbrief wordt tevens 
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een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, ter kennis van de ledenraadsleden gebracht. 

28.4 Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een versterkte 
meerderheid. 
Is het vereiste aantal ledenraadsleden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
kan een nieuwe vergadering van de ledenraad worden bijeengeroepen waarin het 
besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde 
(2/3e) van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde ledenraadsleden. Bij de oproeping 
voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan 
worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde ledenraadsleden. 
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en 
niet later dan zes weken na de eerste vergadering gehouden. 

28.5 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 29. Fusie, splitsing, omzetting 
Op een besluit van de ledenraad tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 BW en 
op een besluit van de ledenraad tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm 
overeenkomstig artikel 2:18 BW, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. 
Artikel 30. Ontbinding 
30.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad, nadat 

het congres daarover geïnformeerd en gehoord is. Het in deze statuten bepaalde 
over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit tot ontbinding. 
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig 
liquidatiesaldo vastgesteld. 
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, 
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het 
handelsregister. 
De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende de bij de 
wet voorgeschreven termijn onder bewaring van de door het bestuur bij het 
besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van 
zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven 
aan het handelsregister. 

30.2 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 31. Vereffening 
31.1 Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, 

voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) 
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aangewezen. 
31.2 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. 

31.3 Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in 
overeenstemming is met het doel van de vereniging. 
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het 
ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s). 
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. 

Artikel 32. Huishoudelijk reglement en andere reglementen 
32.1 Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald, worden de 

reglementen van de vereniging, waaronder begrepen het huishoudelijk 
reglement, door de ledenraad, al dan niet op voorstel van het bestuur, 
vastgesteld. 

32.2 Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de 
introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, 
werkgroepen of commissies, de vergaderingen. 

32.3 In het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de vereniging worden 
die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld. 
Het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de vereniging mogen 
niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, en deze 
statuten en mogen geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden 
geregeld. 

32.4 Op een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement dan 
wel van een ander door de ledenraad, al dan niet op voorstel van het bestuur, vast 
te stellen reglement van de vereniging is het bepaalde in artikel 28.1, artikel 28.3 
en artikel 28.4 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 33. Geschillen en niet voorziene gevallen 
Bij geschillen en in alle andere gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de 
reglementen van de vereniging voorzien, beslist het bestuur. Van deze beslissing staat 
beroep open op de ledenraad, welk beroep, met redenen omkleed, schriftelijk bij de 
vereniging moet worden ingediend. In alle zaken van beroep doet de ledenraad in zijn 
eerstvolgende vergadering uitspraak. De bij het beroep betrokkenen dienen gehoord te 
worden. Hangende een beroep is de beslissing van het bestuur van kracht. Nadere regels 
kunnen worden gesteld bij huishoudelijk reglement. 


