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STATUTEN NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 
 
Heden, tien december tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, 
mr. Paulus Johannes Gerardus Cornelis Mandos, notaris te Sint-
Michielsgestel: 
1. de heer Antonius Wilhelmus Maria van Gestel; 
2. de heer mr. Peter de Bruin. 
(vanwege privacy aspecten zijn in deze versie verdere persoonlijke 
gegevens achterwege gelaten) 
 
PREMISSE 
De verschenen persoon verklaarde vooraf:  
- dat te Amsterdam is gevestigd de vereniging genaamd: 

Nederlandse Genealogische Vereniging, kantoorhoudende te 
Weesp, Papelaan 6 (1382 RM), Kamer van Koophandel nummer 
40531257; 

- dat de statuten van de vereniging voor het laatst zijn gewijzigd 
bij akte op vijfentwintig november tweeduizend twee (25-11-
2002) verleden voor mr. O.J.A.M.J. Diekckxsens, notaris met als 
plaats van vestiging gemeente Loon op Zand; 

- dat in de algemene vergadering, gehouden op achtentwintig 
november tweeduizend vijftien is besloten tot algehele 
herziening van de statuten en de verschenen personen zijn 
aangewezen om de daartoe benodigde akte te doen opmaken en 
te ondertekenen, zulks blijkens aan deze akte gehechte notulen 
van die vergadering. 

Mitsdien verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van 
gemeld besluit van de algemene vergadering de statuten van de 
vereniging met ingang van de dag na heden gewijzigd vast te stellen 
als volgt: 
 
Paragraaf 1. Inleidende bepaling 
 
Definities 
Artikel 1 
In deze statuten en in de op deze statuten gebaseerde nadere regels 

wordt verstaan onder: 
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a. gewoon lid: natuurlijk persoon, niet zijnde een 
gezinslid of erelid; 

b. gezinslid: natuurlijk persoon die deel uitmaakt van het 
huishouden van een gewoon lid; 

c. erelid: natuurlijk persoon die als zodanig is benoemd 
door de vereniging; 

d. buitengewoon lid: rechtspersoon, vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid, familieorganisatie of 
soortgelijke organisatie; 

e. woonplaats in het buitenland: woonplaats buiten het 
Koninkrijk der Nederlanden in Europa; 

f. de Algemene Vergadering: het orgaan van de 
vereniging dat bestaat uit door de leden benoemde 
afgevaardigden; 

g. algemene vergadering: bijeenkomst van de Algemene 
Vergadering; 

h. volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen: meer dan de helft van de geldig 
uitgebrachte stemmen zonder de blanco uitgebrachte 
stemmen. 

 
 
Paragraaf 2. Vereniging 
 
Naam, zetel, duur, rechtsbevoegdheid 
Artikel 2  

1. De vereniging draagt de naam “Nederlandse Genealogische 
Vereniging” bij verkorting NGV, en heeft haar zetel te 
Amsterdam. 

2. De vereniging is opgericht op één juli negentienhonderd zes 
en veertig, en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
 
Doel 
Artikel 3  

1. De vereniging heeft ten doel: 
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a. het bevorderen van de beoefening van de genealogie 
en familiegeschiedenis, alsmede 
de beoefening van de heraldiek; 
b. de verbreding en verbreiding van de kennis daarvan 
en van al hetgeen daaraan verwant is. 

2. De vereniging beoogt daarmee zonder winstoogmerk het 
algemeen nut te dienen. 

 
Middelen 
Artikel 4  
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het uitgeven van elektronische en schriftelijke 
periodieken en andere publicaties; 

b. het opzetten en beheren van een of meer websites; 

c. het organiseren van bijeenkomsten; 

d. het verlenen van hulp en bemiddeling bij door de 
leden te verrichten genealogisch en heraldisch 
onderzoek; 

e. het verwerven van verzamelingen voor de vereniging, 
het beheren daarvan en het doen van onderzoek in de 
ruimste zin van het woord; 

f. het samenwerken met instellingen en personen die 
een soortgelijk of aanverwant doel als de vereniging 
hebben; 

g. het verwerven van geldmiddelen; 

h. het inrichten van de organisatie op basis van regionale 
afdelingen; 

i. alle andere wettige middelen die het doel van de 
vereniging kunnen bevorderen. 

 

Verenigingsjaar en lidmaatschapsjaar 
Artikel 5 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig 

december daaropvolgend. Het 
lidmaatschapsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.  
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Paragraaf 3. Leden 
 
Lidmaatschap 
Artikel 6  

1. De vereniging kent leden en buitengewone leden. Leden zijn 
gewone leden, gezinsleden en ereleden. Buitengewone leden 
zijn geen lid in de zin van de wet. 

2. Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating door de 
vereniging. 

3. De vereniging kan voorwaarden en beperkingen verbinden 
aan de faciliteiten die worden verstrekt aan: 
a. gewone leden en ereleden met woonplaats in het 
buitenland, 
b. gezinsleden;  
c. buitengewone leden. 

 
 
Woon- of vestigingsplaats, woon- of vestigingsadres, e-mailadres  
Artikel 7 
Ieder lid of buitengewoon lid is verplicht zijn woon- of 
vestigingsplaats, zijn woon- of vestigingsadres en zijn e-mailadres 
aan de vereniging op te geven. Alle oproepingen en kennisgevingen 
door de vereniging worden gedaan aan het laatst bekende woon- of 
vestigingsadres of e-mailadres van een lid of buitengewoon lid. Een 
wijziging van voormelde gegevens kan niet aan de vereniging 
worden tegengeworpen zolang het lid of buitengewoon lid niet 
elektronisch of schriftelijk die wijziging aan de vereniging heeft 
opgegeven. 
 
 
Einde van het lidmaatschap 
Artikel 8 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
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a. door overlijden of, indien het een rechtspersoon of 
andere organisatie is, wanneer deze ophoudt te 
bestaan; 

b. door opzegging door het lid tegen het einde van het 
lidmaatschapsjaar vóór dertig november van dat jaar; 

c. door opzegging namens de vereniging; 
d. door ontzetting wanneer het lid handelt in strijd met 

de statuten, het huishoudelijk reglement, een ander 
reglement of een besluit van de vereniging, of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het 
hoofdbestuur. 

3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens 
de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap, staat de betrokkene beroep open op de 
Algemene Vergadering binnen één maand na ontvangst van 
de kennisgeving van het besluit. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
Betrokkene heeft toegang tot de algemene vergadering 
waarin zijn beroep wordt behandeld. 

4. Het gezinslidmaatschap eindigt voorts ingeval niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
gezinslidmaatschap. 

 
Contributie en bijdrage 
Artikel 9 
1. De vaststelling van de contributie van de leden en de bijdrage 

van de buitengewone leden geschiedt door de Algemene 
Vergadering op voorstel van het hoofdbestuur. 

2. De contributie en de bijdrage kunnen afhankelijk worden 
gesteld van door het lid dan wel buitengewone lid gekozen 
en door de vereniging toegekende faciliteiten.  

3. Het hoofdbestuur kan in individuele gevallen vermindering 
van of vrijstelling tot het betalen van contributie verlenen. 

4. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het 
lidmaatschapsjaar blijft de contributie over het gehele 
lidmaatschapsjaar verschuldigd. 
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Rechten en verplichtingen 
Artikel 10  
1. Een lid heeft het recht: 

a. de algemene vergadering en de ledenvergaderingen 
van de afdeling waaronder het lid ressorteert bij te 
wonen; 

b. voorstellen in te dienen bij het hoofdbestuur en bij 
het bestuur van de afdeling waaronder het lid 
ressorteert; 

c. te spreken en te stemmen in de ledenvergadering van 
de afdeling waaronder het lid ressorteert; 

d.  periodieken en andere uitgaven op de wijze als bij 
huishoudelijk reglement bepaald, te ontvangen dan 
wel elektronisch in te zien; 

e.  lezingen bij te wonen, deel te nemen aan excursies en 
dergelijke; 

f.  van de diensten gebruik te maken en de 
verzamelingen te raadplegen, op de wijze en de 
voorwaarden, als nader door het hoofdbestuur wordt 
bepaald. 

2. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht een lid dan wel 
buitengewoon lid tot: 
a. naleving van alle verplichtingen in de statuten en de 

reglementen van de vereniging aan de leden 
opgelegd, waaronder het voldoen aan hun financiële 
verplichtingen tegenover de vereniging; 

b. naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van 
de Algemene Vergadering, het hoofdbestuur, het 
dagelijks bestuur, de desbetreffende 
afdelingsledenvergadering of het desbetreffende 
afdelingsbestuur; 

c. het nalaten van alles waardoor de vereniging kan 
worden benadeeld. 
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Paragraaf 4. Algemene Vergadering 
 
Bevoegdheden en rechten, samenstelling en stemrecht 
Artikel 11 
1. De Algemene Vergadering bezit alle bevoegdheden en 

rechten die niet door de wet of de statuten aan andere 
organen zijn opgedragen. 

2. De Algemene Vergadering bestaat uit door de afdelingen van 
de vereniging benoemde afgevaardigden.  

3. De Algemene Vergadering beslist bij volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover in deze 
statuten niet anders is bepaald. 

4. Het stemrecht van de leden wordt in de Algemene 
Vergadering uitgeoefend door de afgevaardigden van de 
afdelingen. De afgevaardigde brengt zoveel stemmen uit als 
het aantal leden dat op 1 maart van het verenigingsjaar 
volgens de ledenlijst van de vereniging onder de 
desbetreffende afdeling ressorteert. 

 
 
 
Bijeenkomsten 
Artikel 12 
1. De Algemene Vergadering komt ten minste tweemaal per 

jaar bijeen: eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. 
2. De voorjaarsvergadering wordt binnen vijf maanden na het 

einde van het verenigingsjaar gehouden. In de 
voorjaarsvergadering brengt het hoofdbestuur zijn 
jaarverslag uit en legt onder overlegging van de nodige 
bescheiden, rekening en verantwoording af over het in het 
afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. 

3. De najaarsvergadering wordt in het laatste kwartaal van het 
verenigingsjaar gehouden. In de najaarsvergadering dienen in 
ieder geval te worden vastgesteld het beleid en de begroting 
van de vereniging voor het aankomende verenigingsjaar. 
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4. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden zo dikwijls 
het hoofdbestuur uit eigen beweging de leden daartoe 
bijeenroept. 

5. Op schriftelijk verzoek, onder opgave van de ter behandeling 
voorgestelde onderwerpen, gedaan door afgevaardigden 
tezamen bevoegd zijnde tot het uitbrengen van één tiende 
gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, of door 
de afgevaardigden van ten minste drie afdelingen 
gezamenlijk, is het hoofdbestuur verplicht tot het beleggen 
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer 
dan vijf weken. 

6. Indien aan het verzoek, bedoeld in het vorige lid, binnen 
veertien dagen geen gevolg wordt  
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping 
overgaan. 

7. Een afgevaardigde wordt geacht bij verschijnen op de 
algemene vergadering een mandaat te hebben van zijn 
afdeling. 

8. De voorzitter en de secretaris van het hoofdbestuur of hun 
vervangers treden als zodanig op bij de algemene 
vergadering, met dien verstande, dat bij de algemene 
vergadering, bedoeld in lid 6, staande de bijeenkomst een 
voorzitter en een secretaris worden aangewezen. 

 
Beraadslaging 
Artikel 13 

1. De voorzitter heeft het recht in de algemene vergadering het 
aantal sprekers en de spreektijd te beperken en de 
beraadslagingen te sluiten. 

2. De voorzitter is verplicht de beraadslagingen te heropenen, 
de spreektijd te verlengen en het aantal sprekers uit te 
breiden, indien een derde van de aanwezige 
vertegenwoordigde stemmen het verlangen daartoe kenbaar 
maakt. 

 
Besluitvorming 
Artikel 14 
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1. De besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen 
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen, behoudens afwijkingen bij deze statuten. 

2. Geen besluiten kunnen door de Algemene Vergadering 
worden genomen als niet ten minste de helft van het aantal 
leden door de afgevaardigden vertegenwoordigd is. Indien 
door ontbreken van quorum besluitvorming niet kan 
plaatsvinden, kan na ten minste één week maar uiterlijk 
binnen drie weken een nieuwe vergadering worden 
bijeengeroepen en gehouden. Ongeacht het aantal 
afgevaardigden dat in de tweede vergadering aanwezig is, kan 
in deze vergadering worden besloten over de onderwerpen 
waarover in de eerste vergadering wegens ontbreken van 
quorum niet kon worden besloten. 

3. Het op de bijeenkomst van de Algemene Vergadering 
uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde 
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 
besloten is over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

4. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid 
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 
Algemene Vergadering of, indien een stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

 
 
 
 
 
Stemming 
Artikel 15 
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1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de 
voorzitter of de meerderheid van de aanwezige 
vertegenwoordigde stemmen schriftelijke stemming wenst. 

2. Tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt vindt stemming 
over personen schriftelijk plaats. 

3. Bij staking van de stemmen vindt herstemming plaats. Staken 
de stemmen wederom dan beslist de voorzitter over de 
verdere procedure. 

4. De afgevaardigden zijn verplicht in de algemene vergadering 
te stemmen overeenkomstig het verleende mandaat. Inzake 
onderwerpen waarvoor geen mandaat is verleend stemmen 
zij zoveel mogelijk overeenkomstig de wens van de 
afdelingsledenvergadering. 

5. De door een afgevaardigde uitgebrachte stem wordt, ook in 
het geval waarin deze niet in overeenstemming is met het 
verleende mandaat, geacht rechtsgeldig te zijn uitgebracht.  

 
Voorstellen afgevaardigden of leden 
Artikel 16 
Voorstellen met toelichting, ter behandeling door de Algemene 
Vergadering, dienen ten minste twee maanden voor de bijeenkomst 
te worden aangeboden aan de secretaris van het hoofdbestuur door: 

a. afgevaardigden, daartoe, zo nodig achteraf, 
gemachtigd door hun afdelingsledenvergadering; 

b. ten minste één honderdste gedeelte van de gewone 
leden. 

 
Onderwerpen buiten de agenda 
Artikel 17 
Onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst kunnen, voor 
zover de statuten niet anders bepalen, in behandeling worden 
genomen, en hierover kan worden beslist, mits met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen wordt besloten omtrent het onderwerp in de betrokken 
vergadering te beslissen. 
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Paragraaf 5. Hoofdbestuur en dagelijks bestuur 
 
Verkiezing en samenstelling 
Artikel 18  

1. Het hoofdbestuur van de vereniging wordt door de Algemene 
Vergadering uit de leden door verkiezing benoemd. 

2. Het hoofdbestuur bestaat uit een aantal van ten minste vijf 
en ten hoogste vijftien leden. De Algemene Vergadering 
bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuursleden 
beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open 
plaats of in de open plaatsen aan de orde komt. 

3. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie 
benoemd. Zij vormen het dagelijks bestuur. 

4. Leden van het hoofdbestuur zijn geen afgevaardigde of 
plaatsvervangend afgevaardigde. 

5. Het hoofdbestuur is belast met het besturen van de 
vereniging. Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn 
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door het dagelijks bestuur, dan wel door een 
lid van zijn bestuur of door commissies, werkgroepen dan 
wel diensten of andere onderdelen van de organisatie. Het 
hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene 
Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten 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 derde verbindt. Op 
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 
derden beroep worden gedaan. 

6. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijkse beheer van 
de vereniging. 
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7. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door het dagelijks bestuur, de voorzitter en secretaris 
gezamenlijk, de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, 
dan wel hun plaatsvervangers, dan wel door het hoofdbestuur 
bepaaldelijk daartoe aan te wijzen gemachtigden.  

 
 
Zittingsduur, schorsing, ontslag 
Artikel 19 

1. De leden van het hoofdbestuur hebben zitting voor drie jaren 
en zijn terstond herbenoembaar. 

2. Het hoofdbestuur stelt een rooster van aftreden vast en wel 
zodanig dat telkenjare ongeveer een derde van het aantal 
leden aftredend is, waaronder ten minste één lid van het 
dagelijks bestuur. Wie in een tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in. 

3. Elk hoofdbestuurslid kan, ook wanneer hij voor een bepaalde 
tijd is benoemd, te allen tijde door de Algemene Vergadering 
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing welke niet 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de 
vereniging; 

b. door opzegging. 

5. Afgetreden leden van het hoofdbestuur dragen hun 
portefeuille met alle schriftelijke en digitale documenten 
volledig over aan hun opvolger of plaatsvervanger. Zij 
verstrekken hierbij mondeling en schriftelijk toelichting. 

 
Kandidaatstelling en benoeming 
Artikel 20 
1. Bij periodiek aftreden of bij het ontstaan van vacatures wegens 

tussentijds aftreden of anderszins kan kandidaatstelling door 
of namens de leden geschieden. 
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2. Kandidaatstelling kan geschieden door: 

a. afgevaardigden, daartoe, zo nodig achteraf, 
gemachtigd door hun afdelingsledenvergadering; 

b. ten minste één honderdste gedeelte van de gewone 
leden; 

c. het hoofdbestuur. 
3. Kandidaatstelling als bedoeld in lid 2 onderdelen a en b dient 

ten minste acht weken voor de desbetreffende vergadering te 
geschieden door schriftelijke en ondertekende opgave aan de 
secretaris van de vereniging. 

4. Het hoofdbestuur stelt voor elke te vervullen plaats een 
kandidatenlijst samen, bevattende de namen van de statutair 
voorgedragen kandidaten en brengt deze ter kennis van de 
leden. 

5. De benoeming geschiedt met volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen uit de gestelde kandidaten. 
Indien geen van de betrokkenen de volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, 
worden vervolgstemmingen gehouden, waarbij bij elke 
volgende stemming wordt gestemd op degenen op wie bij de 
voorafgaande stemming werd gestemd, behoudens degene 
op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen 
werd uitgebracht, totdat een van de kandidaten de volstrekte 
meerderheid als voormeld heeft verkregen of de stemmen 
staken. Bij staken van stemmen vindt herstemming plaats. 
Staken dan wederom de stemmen dan beslist de voorzitter 
over de verdere procedure. Indien bij voormelde 
vervolgstemmingen op meer dan één kandidaat het minste 
aantal stemmen werd uitgebracht wordt tussentijds door 
loting beslist op wie in de volgende stemming niet meer kan 
worden gestemd. Op voorstel van de voorzitter kan een 
kandidaat bij acclamatie verkozen worden verklaard. 

 
Jaarverslag, jaarstukken en controle 
Artikel 21 
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1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het 
verenigingsjaar. 

2. Het hoofdbestuur houdt zodanige aantekening van de 
vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen 
tijde  de rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3.  In de voorjaarsvergadering wordt: 
a. door het hoofdbestuur verslag uitgebracht omtrent de 

gang van zaken van de vereniging en het gevoerde 
bestuur in het afgelopen boekjaar; 

b. de door het hoofdbestuur opgestelde jaarrekening 
met toelichting met de verklaring van de 
kascommissie dan wel accountant voorgelegd; 

c. het voorstel van de kascommissie dan wel accountant 
tot verlening van decharge van het hoofdbestuur voor 
het gevoerde financiële beleid en van de 
penningmeester voor het gevoerde beheer in het 
afgelopen jaar voorgelegd. 

Het in onderdeel a bedoelde verslag en de in onderdeel b 
bedoeld jaarrekening met toelichting worden ondertekend 
door de leden van het hoofdbestuur. In het geval waarin één 
of meer van die leden niet heeft ondertekend, wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van 
de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in 
rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen. 

4. De Algemene Vergadering verleent aan een kascommissie  de 
opdracht om de opgestelde jaarrekening te onderzoeken, 
omtrent haar onderzoek verslag uit te brengen en de uitslag 
van haar onderzoek in een verklaring weer te geven. Zij geeft 
tevens een oordeel over de rechtmatigheid en de 
doelmatigheid van de uitgaven. 

5. De Algemene Vergadering kan een financiële commissie 
instellen die haar adviseert met betrekking tot het financiële 
beleid en andere belangrijke financiële aangelegenheden.  

6. De Algemene Vergadering kan in afwijking van lid 4 een 
accountant benoemen om de opgestelde jaarrekening te 
onderzoeken, omtrent zijn onderzoek verslag uit te brengen 
en de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer te 
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geven. De accountant geeft tevens een oordeel over de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitgaven.  

 
Benoeming kascommissie en financiële commissie 
Artikel 22 
1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 

commissie van drie personen, de kascommissie. Tevens 
benoemt de Algemene Vergadering twee plaatsvervangende 
leden.  

2. Ingeval van instelling van een financiële commissie benoemt 
de Algemene Vergadering jaarlijks uit de leden een 
commissie van drie personen, de financiële commissie. 
Tevens benoemt de Algemene Vergadering twee 
plaatsvervangende leden.  

3. Een lid of plaatsvervangend lid van de kascommissie of de 
financiële commissie kan niet meer dan driemaal achtereen 
als zodanig worden benoemd. 

4. Een lid van de kascommissie of de financiële commissie is 
geen lid van het hoofdbestuur. 

5. De Algemene Vergadering stelt een reglement vast waarin 
taken, bevoegdheden en verplichtingen van de kascommissie 
of de financiële commissie worden opgenomen. 

 
Meerjarenplan. Begroting 
Artikel 23 
1. Het hoofdbestuur stelt een meerjarenplan inzake het te 

voeren beleid op. Het meerjarenplan, wijzigingen daarin en 
aanvullingen daarop, worden door het hoofdbestuur ter 
vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. 

2. Het hoofdbestuur stelt op voorstel van de penningmeester 
jaarlijks een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. 
Deze begroting wordt in de najaarsvergadering aan de 
Algemene Vergadering ter vaststelling voorgelegd.  

 
 
Paragraaf 6. Afdelingen 
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Afdelingen naar een regionale indeling 
Artikel 24 
1. De vereniging kent afdelingen naar een regionale indeling die 

zodanig is dat iedere plaats in het Koninkrijk der Nederlanden 
binnen Europa tot het werkgebied van een afdeling behoort. 
Afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. 

2. De afdelingen trachten, binnen de grenzen van hun 
werkgebied, de doelstellingen van de vereniging te 
verwezenlijken door: 

a. het eventueel in samenwerking met anderen, 
organiseren van bijeenkomsten, cursussen, excursies 
en dergelijke; 

b. het houden van afdelingsledenvergaderingen. 
3. Afdelingen worden opgericht, opgeheven, gesplitst of 

samengevoegd door het hoofdbestuur, hetzij  
op zijn initiatief, hetzij op voorstel van één of meer leden. Bij 
oprichting geschiedt dit na overleg met de besturen van de 
afdelingen, grenzende aan het werkgebied van de beoogde 
nieuwe afdeling, bij opheffing of splitsing na overleg met het 
bestuur van de desbetreffende afdeling en bij samenvoeging 
na overleg met de besturen van de betrokken afdelingen. 

4. De namen en grenzen van het werkgebied van de afdelingen 
worden door het hoofdbestuur  
vastgesteld. 

 
Indeling leden 
Artikel 25 
1.  Leden van een afdeling zijn de leden van de 

vereniging die hebben verzocht te worden ingedeeld 
bij de desbetreffende afdeling. 

2. Indien een lid niet heeft verzocht te worden ingedeeld 
bij een afdeling, wordt dat lid ingedeeld bij de afdeling 

waarvan zijn woonplaats binnen de territoriale grenzen 
van het werkgebied ligt, met dien verstande dat leden 
met een woonplaats in het buitenland door het 
hoofdbestuur bij een van de afdelingen worden 
ingedeeld. 
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Nalatigheid belangenbehartiging. Opheffing afdeling 
Artikel 26 

1. Indien het bestuur van een afdeling in gebreke blijft de 
belangen van de desbetreffende afdeling te behartigen, is het 
hoofdbestuur gerechtigd dusdanige maatregelen te treffen, 
dat de goede gang van zaken in die afdeling gewaarborgd 
wordt. 

2. Indien in een afdeling gedurende geruime tijd geen op de 
doelstellingen van de vereniging gerichte activiteiten 
mogelijk zijn en het zich laat aanzien dat die ook in de nabije 
toekomst niet te verwachten zijn, is het hoofdbestuur 
gerechtigd deze afdeling op te heffen en, gehoord de 
naastliggende afdelingen, de leden onder te brengen bij de 
naastliggende afdeling(en). 

3. Alvorens tot opheffing van een afdeling over te gaan wordt 
een afdelingsledenvergadering belegd onder 
verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. 

 
Verplichting tot overdracht 
Artikel 27  
Bij de opheffing of splitsing van een afdeling wordt aan het bestuur 
van de afdeling waar de meerderheid van de leden van de 
opgeheven, respectievelijk gesplitste afdeling is ondergebracht, dan 
wel aan het hoofdbestuur, overgedragen: 

a. het archief van de afdeling; 

b. de onder de afdeling berustende geregistreerde 
stukken; 

c. de eigendommen van de vereniging onder beheer van 
de afdeling. 

 
 
Verkiezing en samenstelling afdelingsbestuur 
Artikel 28  
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1. Het bestuur van een afdeling wordt door de 
afdelingsledenvergadering gekozen uit de leden die 
ressorteren onder de afdeling. 

2. Het afdelingsbestuur bestaat uit een aantal van ten minste 
drie en ten hoogste negen leden. De 
afdelingsledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden. 
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft 
het bestuur bevoegd. Het is dan verplicht zo spoedig mogelijk 
een afdelingsledenvergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de 
orde komt. 

3. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie 
gekozen. 

4. Het afdelingsbestuur is belast met de algehele leiding van de 
afdeling. 

5. Voorzitter, secretaris, penningmeester en indien nodig 
andere functionarissen van een afdelingsbestuur kunnen 
door het hoofdbestuur worden gemachtigd namens de 
vereniging rechtshandelingen te verrichten, zulks binnen het 
kader van een daarvoor op te maken schriftelijke volmacht. 

 
 
Zittingsduur, schorsing, ontslag 
Artikel 29  
1. De leden van het afdelingsbestuur hebben zitting voor drie 

jaren en zijn terstond herbenoembaar. 
2. Het afdelingsbestuur stelt een rooster van aftreden vast en 

wel zodanig dat telkenjare ongeveer een derde van het 
aantal leden aftredend is. Wie in een tussentijdse vacature 
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in. 

3. Elk lid van het afdelingsbestuur kan, ook wanneer hij voor een 
bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de 
afdelingsledenvergadering worden ontslagen of geschorst. 
Een schorsing welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt 
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door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de 

vereniging; 
b. door het niet langer ressorteren onder de afdeling; 
c. door opzegging. 

5. Afgetreden leden van het afdelingsbestuur dragen hun 
portefeuille met alle elektronische en schriftelijke 
documenten volledig over aan hun opvolger of 
plaatsvervanger. Zij verstrekken hierbij mondeling en 
schriftelijk toelichting. 

 
Kandidaatstelling en benoeming 
Artikel 30  

1. Bij periodiek aftreden of bij het ontstaan van vacatures 
wegens tussentijds aftreden of anderszins kan 
kandidaatstelling door de leden die ressorteren onder de 
afdeling geschieden. 

2. Kandidaatstelling kan geschieden door ten minste vijf leden. 

3. Kandidaatstelling dient uiterlijk één week voor de 
desbetreffende vergadering te geschieden door schriftelijke 
en ondertekende opgave aan de afdelingssecretaris. 

4. Het afdelingsbestuur kan ook zelf kandidaten stellen. 

5. Het afdelingsbestuur stelt voor elke te vervullen plaats een 
kandidatenlijst samen, bevattende de namen van de statutair 
voorgedragen kandidaten en brengt deze ter kennis van de 
afdelingsledenvergadering. 

6.  De benoeming geschiedt met volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen uit de gestelde kandidaten. 
Indien geen van de betrokkenen de volstrekte meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, 
worden vervolgstemmingen gehouden, waarbij bij elke 
volgende stemming wordt gestemd op degenen op wie bij de 
voorafgaande stemming werd gestemd, behoudens degene 
op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen 
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werd uitgebracht, totdat een van de kandidaten de volstrekte 
meerderheid als voormeld heeft verkregen of de stemmen 
staken. Bij staken van stemmen vindt herstemming plaats. 
Staken dan wederom de stemmen dan beslist de voorzitter 
over de verdere procedure. Indien bij voormelde 
vervolgstemmingen op meer dan één kandidaat het minste 
aantal stemmen werd uitgebracht wordt tussentijds door 
loting beslist op wie in de volgende stemming niet meer kan 
worden gestemd. Op voorstel van de voorzitter kan een 
kandidaat bij acclamatie verkozen worden verklaard. 

 
 
Jaarverslag, jaarstukken, controle 
Artikel 31 
1. In de voorjaarsvergadering van de afdelingsledenvergadering 

wordt: 
a. door het afdelingsbestuur verslag uitgebracht omtrent 

de gang van zaken van de afdeling en het gevoerde 
bestuur in het afgelopen boekjaar; 

b. het door het afdelingsbestuur opgestelde financiële 
jaarverslag met de verklaring van de kascommissie ter 
goedkeuring voorgelegd; 

c. het voorstel van de kascommissie tot verlening van 
decharge van het afdelingsbestuur voor het gevoerde 
financiële beleid en van de penningmeester voor het 
gevoerde beheer in het afgelopen jaar voorgelegd. 

2. Het totaal van de baten en het totaal van de lasten zoals deze 
zijn opgenomen in het financiële jaarverslag van de afdeling 
worden opgenomen in de jaarrekening van het 
hoofdbestuur. 

 
 
Jaarplan, raming, jaarbudget 
Artikel 32 
1. Het afdelingsbestuur stelt voor het aankomende 

verenigingsjaar een jaarplan op met een raming van de baten 
en de lasten van dat plan. Dit plan wordt in de 
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najaarsvergadering aan de afdelingsledenvergadering 
voorgelegd.  

2. Het jaarbudget voor de afdeling wordt vastgesteld door de 
Algemene Vergadering. Daarbij kan zij afwijken van de door 
de afdelingsledenvergadering vastgestelde raming van de 
baten en de lasten. 

 
 
 
Kascommissie 
Artikel 33 
De afdelingsledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden van de 
afdeling een kascommissie van twee personen die geen deel mogen 
uitmaken van het afdelingsbestuur. Tevens benoemt de 
afdelingsledenvergadering een plaatsvervangend lid. Een lid of 
plaatsvervangend lid van de kascommissie kan niet meer dan 
driemaal achtereen als zodanig worden benoemd. 
 
Afdelingsledenvergadering, andere bijeenkomsten  
Artikel 34  

1. De leden van een afdeling hebben het recht deel te nemen 
aan de afdelingsledenvergaderingen. 

2. De leden van een afdeling kunnen voorts deelnemen aan 
andere bijeenkomsten door of namens hun afdelingsbestuur 
dan wel een ander afdelingsbestuur georganiseerd, op de 
voorwaarden als daarvoor door het betrokken 
afdelingsbestuur gesteld. 
 

Afgevaardigde 
Artikel 35  

1. De leden van een afdeling worden in de bijeenkomsten van 
de Algemene Vergadering, alsmede in alle vergaderingen 
waartoe het hoofdbestuur hen uitnodigt, vertegenwoordigd 
door de afgevaardigde. 

2. De afdelingsledenvergadering benoemt jaarlijks een 
afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde uit de 
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leden ressorterend onder de afdeling. De plaatsvervangend 
afgevaardigde treedt bij afwezigheid of verhindering van de 
afgevaardigde in zijn plaats. 

3. Zij hebben zitting voor de periode van één jaar en zijn 
terstond herkiesbaar. 

4. Indien zich ten aanzien van de afgevaardigde en de 
plaatsvervangend afgevaardigde beiden de omstandigheid 
van afwezigheid of verhindering voordoen kan het 
afdelingsbestuur voor de desbetreffende vergadering een 
tijdelijk afgevaardigde aanwijzen, die zelfstandig de 
bevoegdheden van de afgevaardigde voor de duur van die 
afwezigheid of verhindering heeft. 

5. De afdelingssecretaris stelt de secretaris van het 
hoofdbestuur terstond elektronisch of schriftelijk in kennis 
van de verkiezing van de afgevaardigde en de 
plaatsvervangend afgevaardigde. 

6. De afdelingssecretaris stelt de secretaris van het 
hoofdbestuur uiterlijk vóór de aanvang van de 
desbetreffende vergadering elektronisch of schriftelijk in 
kennis van de aanwijzing van een tijdelijk afgevaardigde. 

7. De afgevaardigde doet in de voorjaarsvergadering verslag van 
zijn werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar. 

 
Bijeenkomsten van de afdelingsledenvergadering 
Artikel 36 

1. Binnen vier weken voorafgaande aan een Algemene 
Vergadering van de vereniging wordt een 
afdelingsledenvergadering gehouden.  

2. Afdelingsledenvergaderingen worden voorts gehouden zo 
dikwijls het afdelingsbestuur uit eigen beweging de leden 
daartoe bijeenroept. 

3. Op schriftelijk verzoek, onder opgave van de ter behandeling 
voorgestelde onderwerpen, gedaan door ten minste tien 
leden ressorterend onder de afdeling, is het afdelingsbestuur 
verplicht tot het bijeenroepen van een 
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afdelingsledenvergadering op een termijn van niet langer dan 
4 weken. 

4 Indien aan het verzoek, bedoeld in het vorige lid, geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping 
overgaan. 

5. De voorzitter en de secretaris of hun vervangers treden als 
zodanig op bij de afdelingsledenvergaderingen, met dien 
verstande, dat voor een afdelingsledenvergadering bedoeld 
in lid 4 staande de vergadering een voorzitter en een 
secretaris worden aangewezen. 

 
Beraadslaging 
Artikel 37 

1. De voorzitter heeft het recht in de afdelingsledenvergadering 
het aantal sprekers en de spreektijd te beperken en de 
beraadslagingen te sluiten. 

2. De voorzitter is verplicht de beraadslagingen te heropenen, 
de spreektijd te verlengen en het aantal sprekers uit te 
breiden, indien een derde van de aanwezige 
vertegenwoordigde stemmen het verlangen daartoe kenbaar 
maakt. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 31 en 32 worden in de 
afdelingsledenvergadering de agenda van de vergadering van 
de Algemene Vergadering behandeld en het mandaat van de 
afgevaardigde vastgesteld. 

4. Voorstellen met toelichting, ter behandeling in de 
afdelingsledenvergadering, kunnen uiterlijk één maand voor 
de vergadering worden ingediend bij de afdelingssecretaris. 

 
Besluitvorming 
Artikel 38  

1. Ieder lid dat ressorteert onder de afdeling heeft één stem. 

2. Besluiten dienen te worden genomen met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

3. In afwijking van lid 2 worden besluiten ter voorbereiding van 
de behandeling in de Algemene Vergadering genomen: 



Versie 10 december 2015 / dossier 2015.0401.01/PM 

[24] 
 

a. inzake wijziging van de statuten met ten minste twee 
derde van de geldig uitgebrachte stemmen; 

b. inzake ontbinding van de vereniging met ten minste 
drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Stemming 
Artikel 39  
1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de 

voorzitter of de meerderheid van de aanwezige leden 
schriftelijke stemming wenst. 

2. Tenzij de benoeming bij acclamatie geschiedt vindt stemming 
over personen schriftelijk plaats. 

3. Bij staking van de stemmen vindt herstemming plaats. Staken 
de stemmen wederom dan beslist de voorzitter over de 
verdere procedure. 

 
 
Paragraaf 7. Nadere regels 
 
Huishoudelijk reglement en andere reglementen 
Artikel 40  

1. Het huishoudelijk reglement van de vereniging dan wel een 
ander reglement, door de Algemene Vergadering vast te 
stellen, geeft nadere regels van onderwerpen de vereniging 
betreffende, waarvan haar de regeling gewenst voorkomt. 

2. Het huishoudelijk reglement dan wel een ander reglement 
mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet, 
ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de 
statuten. 

3. Tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement 
dan wel een ander reglement kan uitsluitend worden besloten 
indien de woordelijke tekst bij de agenda is gevoegd. 

4. Op een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement 
dan wel een ander reglement zijn artikel 14 lid 1, 3 en 4 en 
artikel 15 lid 1 tot en met 3 van toepassing. 
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5. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk 
reglement dan wel een ander reglement treedt niet in 
werking dan nadat het is bekendgemaakt. Bekendmaking 
geschiedt door plaatsing van de tekst op de website van de 
vereniging. Van de bekendmaking wordt melding gemaakt in 
een periodiek of nieuwsbrief van de vereniging.  

 
Reglement voor de afdeling 
Artikel 41  

1. De afdelingsledenvergadering is bevoegd een reglement voor 
de afdeling vast te stellen. Dit afdelingsreglement geeft 
nadere regels inzake de werkwijze van de afdeling. 

2. Het afdelingsreglement mag geen bepalingen bevatten die in 
strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 
bevat, noch met de statuten, het huishoudelijk reglement of 
een ander reglement van de vereniging. 

3. Op een besluit tot wijziging van het afdelingsreglement zijn 
artikel 38 lid 1 en 2 en artikel 39 van toepassing. 

4. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het 
afdelingsreglement treedt niet in werking dan nadat het is 
bekendgemaakt. Bekendmaking geschiedt door plaatsing van 
de tekst op de website van de vereniging. Van de 
bekendmaking wordt melding gemaakt in een periodiek of 
nieuwsbrief van de afdeling. 

 
Paragraaf 8. Slotbepalingen 
 
Statutenwijziging 
Artikel 42  

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering 
worden gebracht dan door een besluit van de Algemene 
Vergadering, en uitsluitend wanneer tot de betrokken 
vergadering ten minste vier weken van te voren is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
statuten zal worden voorgesteld, onder bijvoeging van de 
woordelijke tekst van de wijziging. 
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2. Tevens plaatst het hoofdbestuur de woordelijke tekst op de 
website van de vereniging tot na afloop van de dag waarop 
de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste 
twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen doch de 
helft van de leden dient vertegenwoordigd te zijn. Is dit 
laatste niet het geval, dan wordt een nieuwe algemene 
vergadering bijeengeroepen waar deze eis niet geldt. 

4. Van een statutenwijziging wordt een notariële akte 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder 
hoofdbestuurslid bevoegd. 

5. Onverminderd de inschrijving van de gewijzigde statuten in 
het handelsregister vindt bekendmaking van de statuten 
zoals deze luiden na een wijziging plaats op de website van 
de vereniging. Van de bekendmaking wordt melding gemaakt 
in een periodiek van de vereniging. 

 
Ontbinding 
Artikel 43 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 
Algemene Vergadering. Artikel 42 lid 1 en 2 is van 
overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding 
behoeft ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie vierde 
van de leden vertegenwoordigd zijn. Is dit laatste niet het 
geval, dan wordt na vier weken daarna een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 
geweest, ongeachte het aantal vertegenwoordigde leden, kan 
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 
drie vierde van de uitgebrachte stemmen. 

2. De resterende eigendommen en het batig saldo zullen na 
vereffening vervallen aan een door de Algemene Vergadering 
welke tot ontbinding besluit aan te wijzen instelling of 
instellingen. De instelling dient een doel te hebben dat zoveel 
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mogelijk overeenstemt met het doel van de ontbonden 
vereniging en een algemeen nut beogende instelling te zijn. 

3. Het besluit tot ontbinding dient eveneens te bevatten de 
datum van ontbinding van de vereniging, de namen van de 
vereffenaars en de naam van de verkrijgende instelling of 
instellingen. 

 
 
SLOT AKTE 
De verschenen persoon is mij, notaris bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te  Sint-Michielsgestel op de datum, in 
de aanvang van deze akte vermeld. 
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven 
van een toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft deze 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen 
en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte 
voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, 
ondertekend. 
Volgt ondertekening. 
 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 


