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ARTIKEL 1 – NAAM EN ZETEL EN DUUR 

1. De Vereniging draagt de naam: “Hervormde Vrouwenbond”, en hierna ook te noemen: de 

Vereniging. De Vereniging werd op tweeëntwintig september negentienhonderdtweeënvijftig 

opgericht met Koninklijke goedkeuring. 

2. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht. 

3. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

4. De Vereniging beoogt niet het maken van winst. 

 

ARTIKEL 2 – GRONDSLAG EN DOEL 

GRONDSLAG 

De Vereniging heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, opgevat naar de Drie Formulieren van 

Enigheid, zoals deze in zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien door de Dordtse Synode 

zijn vastgesteld. 

 

DOEL 

Het doel van de Vereniging is het leven en werken van de aangesloten kringen vorm en inhoud te geven 

en de onderlinge eenheid te bevorderen. 

 

ARTIKEL 2A – AANVULLEND DOEL 

Het doel van de Vereniging wordt verbreed door ons te richten op elke vrouw die lid is  van een 

hervormde gemeente, die zich rekent tot de Gereformeerde Bond (ook wel  gereformeerde 

bondsgemeente genoemd), binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

 

ARTIKEL 3. VERWEZENLIJKING VAN HET DOEL 

De Vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door: 

a. het geven van leiding bij de bestudering van Gods Woord en bij het bespreken van kerkelijke en 

maatschappelijke problemen, vanuit Bijbels (levensbeschouwelijk) oogpunt; 

b. het werkzaam zijn in het belang van elke vrouw die lid is van een hervormde gemeente, die zich 

rekent tot de Gereformeerde Bond (ook wel gereformeerde bondsgemeente genoemd), binnen 

de Protestantse Kerk in Nederland; 

c. het oprichten van verenigingen; 

d. het beleggen van bijeenkomsten; 

e. het uitgeven van een eigen landelijk magazine; 

f. alle middelen, die nodig zijn toerusting te kunnen geven en om de ontmoeting van vrouwen zowel 

op plaatselijk als landelijk niveau te versterken, mits die niet in strijd zijn met grondslag en doel 

van de Vereniging. 

 

ARTIKEL 4. LIDMAATSCHAP 

1. Lid van de Vereniging kunnen zijn: 

plaatselijke vrouwenverenigingen met minimaal vijf (5) leden, die het doel, de grondslag en de 

statuten van de Vereniging onderschrijven. 

Zij moeten op schrift gestelde statuten hebben (notarieel of onderhands), waarin het doel en de 

grondslag zoals vermeld in artikel 2 zijn opgenomen. 

2. Leden zijn de plaatselijke vrouwenverenigingen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld 

en door het bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten. 

3. Bij niet-toelating door het bestuur van de Vereniging is beroep mogelijk op de algemene 

ledenvergadering. Dit beroep dient schriftelijk te geschieden binnen dertig dagen nadat aan de 

vereniging die zich bij het bestuur als lid heeft aangemeld schriftelijk is meegedeeld dat het 
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lidmaatschap niet is toegekend. Ingeval van beroep op de algemene ledenvergadering wordt door 

de algemene ledenvergadering een commissie van vijf personen- niet deel uitmakend van het 

bestuur- benoemd, die, nadat alle partijen zijn gehoord, een bindende uitspraak doet. 

4. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door schriftelijke opzegging door het lid. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan 

alleen plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en 

met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging 

kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid 

verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de 

daaraan verbonden verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het volgend boekjaar, tenzij 

het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit; 

b. wanneer het lid ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie 

of splitsing; 

c. door opzegging namens de Vereniging door het bestuur, door middel van een schriftelijk 

bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de opzegging. 

Opzegging is mogelijk: 

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

• of wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren. 

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap 

vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd; 

d. door ontzetting namens de Vereniging door het bestuur, door middel van een schriftelijk 

bericht aan het lid nadat deze is gehoord, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting. 

Ontzetting is alleen mogelijk: 

• als een lid door woord of daad in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, 

reglementen of besluiten van de Vereniging; of 

• als een lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 

De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd; 

e. in de gevallen als hierboven sub c. en d. genoemd, heeft het betreffende lid recht van beroep 

op de algemene ledenvergadering, welk beroep schriftelijk dient te geschieden binnen een 

maand nadat aan het betreffende lid schriftelijk van de opzegging of ontzetting mededeling is 

gedaan. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst. Ingeval van beroep op de algemene 

ledenvergadering wordt door de algemene ledenvergadering een commissie van vijf personen 

– niet deel uitmakend van het bestuur – benoemd, die, nadat alle partijen zijn gehoord, een 

bindende uitspraak doet. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 

geschorst. 

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN PLICHTEN 

1. De leden van de Vereniging hebben recht tot: 

a. het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen en diverse bijeenkomsten; 

b. het (ver)kiezen van bestuursleden; 

c. het doen van voorstellen. 

2. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de 

algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. 
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ARTIKEL 6. GELDMIDDELEN 

1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan ondermeer uit: 

a. contributies en abonnementsgelden; 

b. vrijwillige bijdragen; 

c. verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking; 

d. inkomsten uit activiteiten van de Vereniging en haar vermogen; 

e. collecten, en 

f. overige baten. 

2. Erfstellingen kunnen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

 

ARTIKEL 7. BESTUUR VAN DE VERENIGING 

1. De Vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van ten minste 

negen natuurlijke personen waarvan er meer dan de helft lid is van een lid van de Vereniging. Elk 

bestuurslid dient belijdend lid te zijn van een hervormde gemeente, die zich rekent tot de 

Gereformeerde Bond (ook wel gereformeerde bondsgemeente genoemd), binnen de Protestantse 

Kerk in Nederland en dient voor haar in functie treden als bestuurslid schriftelijk te verklaren dat 

zij de grondslag en het doel van de Vereniging, zoals verwoord in artikel 2 van de statuten, 

onderschrijft. 

2. Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen de 

overgebleven leden- in afwachting van de vervulling van de vacatures- de taken van het bestuur 

uit.  

Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene ledenvergadering zo spoedig mogelijk in de 

vacatures kan voorzien. 

3. De algemene ledenvergadering benoemt de bestuursleden in haar vergadering zoals bedoeld in 

artikel 13. 

4. De zittingsperiode van ieder bestuurslid bedraagt maximaal vier jaren. Door het bestuur wordt, op 

basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vastgesteld en 

bijgehouden.  

Dat rooster moet zodanig worden opgemaakt dat het een goed functioneren van het bestuur niet 

in de weg staat. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats 

van zijn voorganger in.  

Het bestuur is gehouden tenminste twee maanden voor de verkiezing de aanstaande vacature(s) 

en zijn aanbeveling bekend te maken in het landelijk magazine. 

5. Als na een volgens het rooster aftredend bestuurslid geen nieuw bestuurslid wordt voorgedragen 

als bedoeld in lid 6 van dit artikel, kan het vorenbedoeld aftredend bestuurslid direct worden 

herbenoemd. 

6. a. Voor de benoeming van een nieuw bestuurslid wordt door het bestuur één persoon aan de  

algemene ledenvergadering voorgedragen. De voordracht van het bestuur wordt bij de 

oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. De stemming dient plaats te 

vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 16. 

b. Tenminste drie leden samen behouden niettemin het recht om aan de door het bestuur 

voorgedragen persoon een kandidaat toe te voegen, middels een schriftelijke en 

ondergetekende opgave/brief, in te dienen bij het bestuur uiterlijk een maand voordat de 

betreffende ledenvergadering wordt gehouden. 

c. Voorzover aan bovenbedoelde voordrachten een bindend karakter wordt toegekend, zal 

daaraan dat karakter kunnen worden ontnomen door een besluit van de algemene 

ledenvergadering met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een 



18 mei 2021 STATUTEN HERVORMDE VROUWENBOND  

 

 

 
4 

 

vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal tot stemmen gerechtigde leden 

aanwezig is of vertegenwoordigd is. 

 

ARTIKEL 8. – EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP; SCHORSING 

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: 

 door aftreden op grond van het rooster van aftreden; 

 door aftreden op eigen verzoek; 

 wanneer een bestuurslid niet langer lid is van een lid van de Vereniging en daardoor de helft 

of minder dan de helft van de bestuursleden lid is van een lid van de Vereniging; 

 als de bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als opgenomen in artikel 7 lid 1 om als 

bestuurder te kunnen worden benoemd; 

 door overlijden of onder curatelenstelling; 

 door ontslag krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering; 

 door het bereiken van de vijfenzestig jarige leeftijd, met dien verstande dat het betrokken 

bestuurslid wel een lopende bestuursperiode kan afmaken; een en ander met in achtneming 

van het hierna bepaalde. 

2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of 

ontslagen, op grond van een met redenen omkleed voorstel. Dit voorstel dient door twee/derde 

van de leden te worden ingediend bij het bestuur. Bij besluit genomen met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste 

twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

3. De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene ledenvergadering 

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 algemene ledenvergadering 

te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. 

 

ARTIKEL 9. BESTUURSFUNCTIES; BESTUURSVERGADERING 

1. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.  

Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en deelt dit aan de leden mee op de algemene 

ledenvergadering.  

Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies. Voor elk van hen kan het bestuur uit zijn 

midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van ontstentenis of belet de functie vervult van de 

degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. 

2. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, diens plaatsvervanger, de secretaris en 

de penningmeester. 

3. Het bestuur vergadert in de regel eenmaal per maand en voorts zo dikwijls als de voorzitter of 

tenminste drie bestuursleden dit nodig achten. Aan de vergadering gaat een door de secretaris te 

verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de te behandelen onderwerpen, zo 

nodig met aanvullende toelichting en stukken. 

De bestuurder die voor dit doel een adres aan de Vereniging bekend heeft gemaakt, kan tot de 

vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat 

adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 

De secretaris of een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt notulen van het 

verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering aanwezig bestuurslid worden 

ondertekend. De vergaderingen kunnen tevens via elektronische weg plaatsvinden. 
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ARTIKEL 10 - BESTUURSTAAK 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. 

2. Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van 

hun taak. 

3. 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. 

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt onder 

het voorrecht van boedelbeschrijving. 

 

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING 

1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur, of door de voorzitter en de 

secretaris tezamen dan wel hun plaatsvervangers. 

2. Het bestuur of de voorzitter en de secretaris tezamen kan/kunnen volmacht verlenen aan één of 

meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de Vereniging binnen de 

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

3. Voor het beschikken over saldi bij bankrekeningen en giro is de handtekening van de 

penningmeester of diens plaatsvervanger voldoende. 

 

ARTIKEL 12. VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING 

1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de Vereniging, 

zodanig dat de rechten en plichten van de Vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur 

zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van 

haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de 

jaarstukken. Het bestuur moet de financiële bescheiden ten minste zeven jaar bewaren. 

3. Het bestuur geeft aan een accountant de opdracht tot samenstelling, tot beoordeling dan wel tot 

onderzoek in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek van de jaarrekening. De accountant 

verstrekt een samenstellingsverklaring, een beoordelingsverklaring dan wel een 

accountantsverklaring bij de jaarrekening. Het bestuur legt de samengestelde, de beoordeelde dan 

wel onderzochte jaarrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar ter goedkeuring 

voor aan de algemene ledenvergadering. 

Het bestuur zal een verkorte weergave van de jaarrekening inclusief verklaringen van de 

accountant publiceren op de website van de Vereniging en opnemen in de ledenbrief. 

De ledenbrief met voormelde verkorte weergave wordt minstens een maand voor de dag waarop 

de algemene ledenvergadering waarin de jaarrekening ter goedkeuring wordt voorgelegd 

gepubliceerd. 

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering wordt het voorstel 

gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde rekening 

en verantwoording. 

 

ARTIKEL 13. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 

de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. a.  De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

b. Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de 

stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen 
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binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van 

dat verzoek de uitnodiging tot de algemene ledenvergadering heeft doen uitgaan, kunnen de 

verzoekers zelf de algemene ledenvergadering bijeenroepen en zo nodig zelf in haar leiding 

voorzien. 

3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (dus vóór één juli), wordt een 

algemene ledenvergadering gehouden. 

In deze algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde:  

a. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar; 

b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen jaar; 

c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; 

d. de benoeming van de accountant bedoeld in artikel 12 lid 3; 

e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; 

f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de 

algemene ledenvergadering. 

4. Uiterlijk een maand voor de algemene ledenvergadering legt het bestuur de begroting voor het 

komende verenigingsjaar ter inzage van de leden. 

5. Voorstellen van de leden kunnen te allen tijde, voorzien van een behoorlijke toelichting, bij het 

bestuur worden ingediend. Deze voorstellen worden alleen dan op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering behandeld, wanneer ze minstens één maand van te voren aan de secretaris zijn 

verzonden. 

 

ARTIKEL 14. OPROEPING TOT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

1. Algemene ledenvergaderingen worden tenminste twee maanden van te voren bijeengeroepen 

door het bestuur door middel van een schriftelijke convocatie gericht aan alle leden. De 

bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is 

bekend gemaakt. 

2. In het geval van artikel 13 lid 2 sub b bedoeld kunnen de verzoekers tot de bijeenroeping overgaan 

op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen roept of bij advertentie in 

tenminste één positief christelijk landelijk dag- of weekblad. 

3. Naast de plaats, datum en tijd van de algemene ledenvergadering, moet de oproeping een agenda 

bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. 

 

ARTIKEL 15. TOEGANG EN STEMRECHT 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en 

van de Vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere (rechts)personen tot (een deel van) 

de vergadering toe te laten. Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de algemene 

ledenvergadering waar het beroep als bedoeld in artikel 4 lid 5 sub c en sub d aan de orde is. 

2. Ieder lid heeft één (1) stem. 

3. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 

4. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te 

stemmen. 

Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden 

overgelegd. Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen. 
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ARTIKEL 16. BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

1. Over alle voorstellen betreffende zaken, welke in de algemene ledenvergadering en in de 

vergaderingen van het dagelijks bestuur en het bestuur aan de orde komen en voor zover in deze 

statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met gewone meerderheid van 

stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. 

Blanco, niet ingevulde stembiljetten en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming 

maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum. 

2. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

3. Wanneer door het bestuur een enkelvoudige voordracht is gedaan is deze persoon gekozen, 

wanneer de meerderheid van de algemene ledenvergadering hiermee kan instemmen. 

Wanneer er sprake is van een dubbeltal en ingeval van het indienen van een tegenkandidaat dan 

is diegene gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. 

Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid 

worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaats hebben tussen de twee personen die het 

grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Indien ook bij deze tweede 

stemming de stemmen staken, wordt de oudste van beiden geacht te zijn gekozen. 

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

voorstel verworpen. 

5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de 

stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij 

acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. 

6. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, met inachtneming van 

het in lid 1 bepaalde. Als zodanig komen niet in aanmerking blanco of met de naam van het 

stemmend lid ondertekende stemmen. 

7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een algemene ledenvergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van 

de algemene ledenvergadering. 

8. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen mits met algemene 

stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook 

al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd. 

 

ARTIKEL 17. LEIDING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING; NOTULEN 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn 

plaatsvervanger. 

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan 

als voorzitter van de algemene ledenvergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het 

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering zelf in haar leiding. 

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter van de algemene ledenvergadering daartoe aangewezen persoon notulen 

gemaakt, die door de voorzitter en de notulist op de volgende algemene ledenvergadering door 

ondertekening worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

ARTIKEL 18.  STATUTENWIJZIGING 

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden wanneer het besluit wordt genomen in een algemene 

ledenvergadering met tenminste twee/derde van de stemmen van de ter vergadering 

vertegenwoordigde leden. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële 
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akte is opgemaakt. Artikel 2 benevens dit artikel kunnen niet gewijzigd worden. Een voorstel tot 

statutenwijziging kan worden ingediend door het bestuur of door tenminste vijf leden tezamen. 

 

ARTIKEL 19. ONTBINDING 

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het in 

deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing 

op een besluit tot ontbinding. Met dien verstande dat tot ontbinding alleen besloten kan worden 

in een algemene ledenvergadering waarin een zodanig aantal leden vertegenwoordigd is casu quo 

aanwezig is dat overeenkomt met tenminste drie/vierde gedeelte van de stemmen, en waarbij 

besloten wordt tot ontbinding met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

2. Zijn evenwel op de betreffende algemene ledenvergadering minder leden aanwezig dan in het 

vorige lid bedoeld, dan kan een tweede vergadering worden gehouden niet eerder dan een maand 

daarna, in welke vergadering, ongeacht het aantal vertegenwoordigende leden, tot ontbinding kan 

worden besloten met een meerderheid van twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo 

vastgesteld. 

4. 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. 

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de 

Vereniging heeft opgehouden te bestaan 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. 

6. 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; 

 door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. 

 

ARTIKEL 20.- VEREFFENING 

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de Vereniging, voor zover bij het 

ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. 

2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de Vereniging zich in liquidatie. 

3. De Vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening 

van haar zaken nodig is. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig 

van kracht. 

5. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de 

Vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

6. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 

soortgelijke doelstelling. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij 

gebreke daarvan, door de vereffenaar(s). 

7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer 

aanwezig zijn. 

8. De Vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening 

eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister. 
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ARTIKEL 21. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

1. Op voorstel van het bestuur van de Vereniging kan de algemene ledenvergadering een 

huishoudelijk reglement vaststellen. 

2. Het 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 of andere onderwerpen waarvan regeling naar het oordeel van het bestuur 

nodig of nuttig is. 

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen 

bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. 

 

ARTIKEL 22. SLOTBEPALING 

In alle gevallen waarin de wet of statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

 


