
Statutenwijzigingen:  
 

Aan artikel 10 Bestuur zijn lid 7, 8 en 9 toegevoegd 

Artikel 10.  

Bestuur  

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste acht (8) en ten hoogste twaalf (12) personen. 

Het aantal bestuursleden wordt binnen de in de vorige zin gestelde grenzen door het bestuur 

vastgesteld. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit de leden, 

behoudens het bepaalde in lid 2.  

2. De algemene vergadering kan besluiten dat bestuursleden, mits minder dan de helft, buiten de !eden 

worden benoemd.  

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één (1) of meer bindende voordrachten, behoudens 

het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 

tien (10) of meer leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 

vermeld. Een voordracht door tien (10) of meer leden moet schriftelijk bij het bestuur worden 

ingediend en wel zo tijdig, dat deze bij de oproeping tot de vergadering kan worden vermeld.  

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.  

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande 

lid tot ontneming van het bindend karakter daaraan, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.  

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.  

7. Bij ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuurders behoudt het bestuur haar bevoegdheden en 

berust het bestuur bij de overblijvende bestuurders danwel bij de enig overgebleven bestuurder.  

  Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij één (1) of meer door de 

algemene ledenvergadering daartoe aangewezen persoon/personen.  

8. Er is sprake van belet ingeval  een bestuurder tijdelijk niet in staat is om zijn functie te vervullen, als 

gevolg van:   

(i) schorsing;  

(ii) zwangerschaps- en bevallingsverlof;  

(iii) tegenstrijdig belang;   

(iv) ziekte; dan wel  

(v) onbereikbaarheid;   

  in de gevallen bedoeld onder (iv) en (v) zonder dat gedurende een termijn van twee (2) maanden de 

mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van het bestuur en de vereniging heeft bestaan.  

9. Er is sprake van ontstentenis in de situatie dat een bestuurder niet langer in functie is door 

terugtreden, overlijden of ontslag.  

 

 

In artikel 12 Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur, directeur is de eerste zin van lid 3 toegevoegd 

en lid 4 nieuw 

Artikel 12.  

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur, directeur  



1. De algemene vergadering wijst uit de bestuursleden een voorzitter aan. De functies van secretaris en 

penningmeester worden door het bestuur verdeeld. Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris 

en de penningmeester plaatsvervangers aanwijzen.   

2. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur wordt door de secretaris notulen gehouden. 

De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan 

door de voorzitter van die vergadering ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande 

bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming van een besluit niet beslissend.  

3. Elk lid van het bestuur kan één (1) stem uitbrengen in de vergaderingen van het bestuur. Bij 

huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de 

besluitvorming door het bestuur worden vastgesteld.  

4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid 

zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging 

van de ingekomen antwoorden door de  

secretaris/notulist een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de 

notulen wordt gevoegd.  

5. Het bestuur kan een functionaris met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid 

aanstellen, die de titel van directeur zal dragen. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de 

vereniging. Aan hem worden de taken opgedragen die het bestuur wenselijk acht.  

6. De directeur staat het bestuur terzijde bij de voorbereiding van het bestuursbeleid, bij de uitvoering 

van bestuursbesluiten en bij het algemene verenigingsmanagement.  

De directeur handelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en stelt het bestuur in kennis van 

zijn handelen en bevindingen overeenkomstig een daartoe door het bestuur opgesteld plan van 

rapportage. Het bestuur is bevoegd de werkzaamheden van de directeur te evalueren. 

 

In artikel 13 Taak van het bestuur, vertegenwoordiging is lid 2 aangepast van zes (6) naar acht (8) en lid 5 nieuw 

Artikel 13.  

Taak van het bestuur, vertegenwoordiging  

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging.   

2. lndien het aantal bestuursleden tot beneden acht (8)  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 de open plaatsen aan de orde komt.  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak ook door 

anderen dan de directeur te doen uitvoeren. Het kan daartoe onder meer commissies in het leven 

roepen.  

4. 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 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 

of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.  

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 

of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1. Wanneer 

hierdoor geen geldig bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de algemene ledenvergadering 

het besluit.  

6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:  



a. hetzij het bestuur;  

b. hetzij de voorzitter;  

c. hetzij de secretaris en de penningmeester tezamen;  

d. hetzij twee (2) tezamen handelende overige bestuursleden onder wie de secretaris of de 

penningmeester;  

e. hetzij drie (3) gezamenlijk handelende bestuursleden.  

 

In artikel 15 De algemene vergadering is lid 2 aangepast van vijf (5) naar zes (6) maanden 

Artikel 15.  

De algemene vergadering  

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 

de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes  (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging 

van die termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering 

- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  

a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in het voorgaande artikel, met 

het verslag van de aldaar genoemde accountant;  

b. de voorziening in eventuele vacatures;  

c. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering;  

d. begroting nieuwe boekjaar voor goedkeuring.  

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.  

4. Voorts is het bestuur verplicht, op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 

het uitbrengen van een/tiende (1/10e) van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene 

vergadering kan worden uitgebracht, tot het bijeenroepen van  

een algemene vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van niet langer dan vier (4) 

weken. lndien aan het verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de 

verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij 

advertentie in tenminste een landelijk verspreid dagblad.  

 


