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STATUTEN
NAAM EN ZETEL

artikel 1
1.

De vereniging draagt de naam SeniorWeb en is gevestigd te Utrecht.
DOEL

artikel 2
2.1.

De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van de participatie van ouderen én organisaties en instellingen die met
ouderen werken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie, daaronder begrepen maar niet exclusief het bevorderen dat
ouderen kunnen deelnemen aan de informatiemaatschappij, onder andere door het
stimuleren van internet en e-mailgebruik;
en voorts al datgene wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt
en wat (mogelijkerwijs) aan de verwezenlijking van het vorenstaande dienstig kan zijn.

2.2.

Zij tracht dit doel (onder meer) te bereiken door:
-

het stimuleren van het gebruik van nieuwe toepassingen van informatie- en
communicatietechnologie, met het oog op vergroting van de zelfstandigheid,
onafhankelijkheid en participatiemogelijkheden van ouderen in de samenleving;

-

het vormen van een ondersteuningsnetwerk voor computer- en internetgebruikers;
het stimuleren van samenwerkingsrelaties binnen en buiten Nederland met
betrekking tot het in lid 1 gestelde;

-

het aanbieden van een aan de doelstelling gerelateerd aanbod van diensten en
producten aan haar leden;

-

het stimuleren van een kwalitatief goed aanbod aan opleidingsmogelijkheden en materialen speciaal voor ouderen, gericht op het toepassen van informatie- en
communicatietechnologie;

-

het stimuleren van het optimaal benutten van de mede door de vereniging
geboden mogelijkheden om de geleerde vaardigheden toe te passen.
DUUR

artikel 3
3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP

artikel 4
4.1.

De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze
statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden
worden daaronder zowel de gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders
is bepaald.
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Gewone leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als lid bij het landelijk
bureau hebben aangemeld en als zodanig door de leiding van het landelijk bureau tot de
vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het landelijk bureau kan het
landelijk bestuur alsnog tot toelating besluiten.

4.3.

Ereleden zijn zij die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig
door de ledenraad zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

4.4.

Indien het lid een rechtspersoon is, wordt het lidmaatschap namens die rechtspersoon
uitgeoefend door de natuurlijke persoon die de rechtspersoon daartoe schriftelijk heeft
aangewezen. Het bestuur doet daarvan aantekening in het ledenregister.

5.

artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
artikel 6

6.1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door de dood van het lid of indien het lid rechtspersoon is wanneer de
rechtspersoon ophoudt te bestaan;

6.2.

b.
c.

door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een kalenderjaar mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste twee (2) maanden. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap
door opzegging mogelijk:
a.

indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b.

binnen een (1) maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld;

c.

binnen een (1) maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
6.3.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden
tegen het einde van een kalenderjaar. De opzegging geschiedt door het landelijk bestuur,
schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee (2)
maanden. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. Hieronder wordt begrepen de ontbinding van een rechtspersoon-lid.

6.4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer het lid
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de vereniging dusdanig benadeelt, dat voortzetting van het lidmaatschap niet langer kan
worden geduld.
De ontzetting geschiedt door het landelijk bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen
een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de door de
vereniging ingestelde geschillencommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
6.5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

6.6.

Het landelijk bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor
een door het landelijk bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden.
Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de geschillencommissie.

6.7.

Voordat een besluit tot opzegging, ontzetting of schorsing kan worden genomen moet
het lid, ten aanzien van wie een dergelijk besluit wordt genomen, in de gelegenheid
worden gesteld zich in een vergadering van het landelijk bestuur te verdedigen.
Een besluit tot opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met ten minste
drie/vierde (3/4e) van de geldig uitgebrachte stemmen.
artikel 7

7.1.

De geschillencommissie kan, indien bij haar een beroep aangaande een genomen besluit
tot opzegging, ontzetting of schorsing is binnengekomen en in behandeling genomen,
dat besluit bekrachtigen of vernietigen.

7.2.

Gedurende de behandeling van het beroep blijven de gevolgen van het genomen besluit
van kracht.
artikel 8

8.1.

Wanneer tegen een besluit als bedoeld in artikel 6 lid 3 of lid 4 geen beroep wordt
ingesteld, eindigt het lidmaatschap in geval van opzegging op de daartoe in het besluit
genoemde datum en in geval van ontzetting op de dag van het besluit.

8.2.

In geval van bekrachtiging na ingesteld beroep eindigt het lidmaatschap op de datum van
het besluit van de geschillencommissie.

8.3.

Een geschorst lid kan gedurende de termijn van de schorsing de uit het lidmaatschap
voortvloeiende rechten niet uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen blijven onverkort bestaan.
artikel 9

9.1.

De leden zijn gebonden aan de statuten, de reglementen en de besluiten van de
(bevoegde) organen van de vereniging.
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Leden van de vereniging nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan activiteiten die
door of namens de vereniging worden georganiseerd, mede georganiseerd of aan de
leden worden aanbevolen. De vereniging aanvaardt ter zake geen enkele
aansprakelijkheid, tenzij deze direct op de wet berust.
ORGANEN/COMMISSIES/ORGANISATIE

artikel 10
10.1. De vereniging kent in ieder geval de volgende organen:
a.

een landelijk bestuur;

b.

een ledenraad, die de algemene vergadering van de vereniging vormt;

c.

een kiesraad;

d.

een geschillencommissie.

10.2. In voorkomende gevallen kent de vereniging door het landelijk bestuur en deze statuten
ingestelde commissies.
10.3. Voorts kent de vereniging een landelijk bureau dat geleid wordt door een directeur, als
werkorganisatie van de vereniging en het landelijk bestuur.
LANDELIJK BESTUUR

artikel 11
11.1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7)
natuurlijke personen, hierna te noemen: «het landelijk bestuur». De ledenraad stelt het
aantal bestuursleden vast.

11.2. Tenzij de voorzitter van het landelijk bestuur in functie is benoemd, wijst het landelijk
bestuur uit zijn midden een voorzitter aan. Een zodanige benoeming casu quo aanwijzing
tot voorzitter kan te allen tijde worden herroepen. Voorts wijst het landelijk bestuur uit zijn
midden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan,
welke aanwijzingen eveneens te allen tijde kunnen worden herroepen.
11.3. De leden van het landelijk bestuur worden benoemd uit de gewone leden van de
vereniging door de ledenraad uit een voordracht opgemaakt door het landelijk bestuur
met inachtneming van het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel. Tot bestuurslid kan ook
worden gekozen de natuurlijke persoon die het lidmaatschap uitoefent namens een
rechtspersoon.
11.4. Is geen voordracht opgemaakt, of kan geen meerderheid worden verkregen, dan wordt
het landelijk bestuur in staat gesteld binnen een door de ledenraad nader te bepalen
termijn een nieuwe voordracht op te maken.
Heeft het landelijk bestuur binnen de door de ledenraad gestelde termijn geen nieuwe
voordracht opgemaakt, dan is de ledenraad vrij in de keuze.
11.5. De voordracht voor de benoeming van de leden van het landelijk bestuur aan de
ledenraad geschiedt op de volgende wijze:
a.

voor elke vacature in het landelijk bestuur stelt het landelijk bestuur een
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profielschets op, die ter goedkeuring aan de ledenraad wordt voorgelegd;
b.

aan de hand van de profielschets selecteert het landelijk bestuur mogelijke
kandidaten;

c.

de ledenraad wordt door het landelijk bestuur tijdig in de gelegenheid gesteld
(eveneens) kandidaten aan het landelijk bestuur voor te dragen;

d.

door de ledenraad voorgedragen kandidaten worden door het landelijk bestuur
naar hun geschiktheid beoordeeld aan de hand van de opgestelde
profielschets(en);

e.

na een beoordeling en selectie van kandidaten, doet het landelijk bestuur zo
spoedig mogelijk een voordracht aan de ledenraad.

11.6. De benoeming van leden van het landelijk bestuur geschiedt op zodanige wijze, dat de
leden door hun opleiding, achtergrond, persoonlijkheid en ervaring de geschiktheid
hebben hun taak als bestuurslid naar behoren te vervullen. Het landelijk bestuur moet
bestaan uit personen die geacht kunnen worden over persoonlijke deskundigheid en/of
goede contacten op het gebied van de werkzaamheden van de vereniging te beschikken.
11.7. Tot lid van het landelijk bestuur zijn niet benoembaar personen die krachtens
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de vereniging. Evenmin zijn benoembaar
personen die, zulks ter uitsluitende beoordeling van het landelijk bestuur, op enige andere
wijze zakelijke belangen bij en/of met de vereniging hebben.
11.8. Een lid van het landelijk bestuur dat een hoedanigheid verkrijgt als hiervoor in lid 7 van dit
artikel bedoeld, defungeert door die verkrijging terstond als lid van het landelijk bestuur.
11.9. De leden van het landelijk bestuur worden benoemd voor een tijdvak van maximaal vier
(4) jaren en treden af volgens een door het landelijk bestuur vast te stellen rooster.
11.10. Een aftredend lid kan slechts eenmaal worden herbenoemd. In tussentijdse vacatures
benoemde leden van het landelijk bestuur nemen op het rooster van aftreden de plaats
van hun voorganger in.
11.11. De leden van het landelijk bestuur kunnen te allen tijde, onder opgaaf van redenen, door
de ledenraad worden geschorst en ontslagen.
Ter zake van schorsing of ontslag besluit de ledenraad met een meerderheid van
twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.
11.12. Indien ingeval van schorsing van een lid van het landelijk bestuur de ledenraad niet
binnen drie (3) maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het
geschorste lid van het landelijk bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
ledenraad te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
11.13. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In vacatures wordt evenwel zo
spoedig mogelijk voorzien.
11.14. Ieder lid van het landelijk bestuur is gehouden eigener beweging aan zijn medeleden van
het landelijk bestuur alle inlichtingen te verschaffen omtrent de mogelijkheid van
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tegenstrijdige belangen tussen hem en de vereniging.
11.15. Het lidmaatschap van het landelijk bestuur eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.

bij schriftelijke ontslagneming;

c.

zodra een lid een hoedanigheid verkrijgt als bedoeld in lid 7 van dit artikel;

d.

door aftreden ingevolge het rooster;

e.

door ontslag als genoemd in lid 11 van dit artikel;

f.

bij verlies van het lidmaatschap van de vereniging.

Het bestuurslidmaatschap van degene die het lidmaatschap uitoefent namens een
rechtspersoon eindigt voorts bij het eindigen van het lidmaatschap van die
rechtspersoon.
artikel 12
12.1. Het landelijk bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
12.2. Het landelijk bestuur is bevoegd haar taken en bevoegdheden krachtens volmacht aan de
directeur van het landelijk bureau over te dragen casu quo bedoelde taken en
bevoegdheden aan de directeur van het landelijk bureau te delegeren, met inachtneming
van het in artikel 20 lid 3 bedoelde directiereglement.
12.3. Het landelijk bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of 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 ander verbindt.
artikel 13
13.1. Het landelijk bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
13.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
handelend met de secretaris of de penningmeester.
13.3. Het landelijk bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer anderen om de vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Indien de beoogd
gevolmachtigde geen lid van de vereniging is, kan die volmacht slechts verleend worden
met de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad.
artikel 14
14.1. Het landelijk bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter, dan wel twee (2) andere leden
van het landelijk bestuur, zulks nodig acht, doch ten minste zes (6) maal per jaar.
14.2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter, dan wel twee (2)
andere leden van het landelijk bestuur, en wel schriftelijk, onder opgave van de te
behandelen onderwerpen en op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Indien de
bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij
de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter
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dan zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ten minste drie/vierde
(3/4e) van de leden van het landelijk bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en geen
van hun zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
14.3. Toegang tot de vergaderingen van het landelijk bestuur hebben de leden van het landelijk
bestuur, alsmede zij die door het landelijk bestuur worden toegelaten. De directeur van
het landelijk bureau woont de vergaderingen van het landelijk bestuur bij, tenzij het
landelijk bestuur anders beslist.
14.4. Een lid van het landelijk bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door
een schriftelijk daartoe door hem gevolmachtigd medelid van het landelijk bestuur. Onder
schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen
overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een lid van het landelijk bestuur kan
voor niet meer dan twee (2) medeleden van het landelijk bestuur als gevolmachtigde
optreden.
14.5. Ieder lid van het landelijk bestuur heeft één (1) stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze
statuten niet anders is bepaald worden genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken
de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een
andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
14.6. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter, of, indien het betreft de
verkiezing van personen, een aanwezige stemgerechtigde, schriftelijke stemming verlangt,
in welk geval wordt gestemd bij ongetekende, gesloten stembriefjes.
14.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, en bij diens afwezigheid door de
plaatsvervangend voorzitter. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
dan voorziet de vergadering daarin zelf.
14.8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door de voorzitter van de
vergadering daartoe aan te wijzen persoon notulen opgemaakt die in dezelfde of de
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter of
de plaatsvervangend voorzitter ondertekend.
14.9. Het landelijk bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt
met instemming van de voorzitter en alle leden van het landelijk bestuur in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Een besluit is alsdan genomen
zodra de vereiste meerderheid van de leden van het landelijk bestuur haar stem schriftelijk
voor het voorstel heeft uitgebracht. Het bepaalde in lid 5 tweede volzin van dit artikel is
van overeenkomstige toepassing.
LEDENRAAD/ALGEMENE VERGADERING

artikel 15
15.1. De vereniging kent een ledenraad, die de algemene vergadering van de vereniging vormt.
De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen, met
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inachtneming van het bepaalde in artikel 16 en 19 van deze statuten.
15.2. Aan de ledenraad komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn overgedragen.
15.3. De ledenraad verricht de werkzaamheden die hem in deze statuten of in een reglement
van de vereniging worden opgedragen, brengt aan het landelijk bestuur advies uit zo
dikwijls als het door het landelijk bestuur wordt gevraagd of de ledenraad het zelf
wenselijk acht en dient in het algemeen als contactorgaan tussen de leden van de
vereniging en het landelijk bestuur.
artikel 16
16.1. De ledenraad bestaat uit vijfendertig (35) leden die afgevaardigden zijn van de leden van
de vereniging.
16.2. De afgevaardigden worden door en uit de leden van de vereniging gekozen
overeenkomstig het bepaalde in deze statuten en met inachtneming van het door het
landelijk bestuur vastgestelde kiesreglement.
16.3. Bij een ledenraadverkiezing worden per provincie steeds plaatsvervangers voor de
betreffende afgevaardigden gekozen casu quo aangewezen. Uitsluitend de afgevaardigden
(casu quo in voorkomende gevallen hun plaatsvervangers) zijn stemgerechtigd in de
ledenraad.
16.4. De aanwijzing tot afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde vervalt:
a.

na verloop van een termijn van vier (4) jaar, met dien verstande dat een
afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde eenmaal kan worden herkozen;

b.

bij verlies van het gewone lidmaatschap van de vereniging.
artikel 17

17.1. De ledenraad vergadert ten minste twee (2) maal per jaar en verder zo dikwijls dit door
het landelijk bestuur nodig wordt geacht.
Het landelijk bestuur is verplicht de ledenraad bijeen te roepen wanneer ten minste een
zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10e)
gedeelte van de stemmen dit schriftelijk verzoekt, met opgave van de te behandelen
onderwerpen. Indien het landelijk bestuur aan een verzoek van de afgevaardigden als
hiervoor bedoeld binnen veertien (14) dagen geen gevolg geeft, zodanig dat de
vergadering binnen vier (4) weken na dit verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers
bevoegd zelf de vergadering te beleggen met inachtneming van het bepaalde in deze
statuten. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan het landelijk bestuur belasten met de
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. De kosten van een
vergadering als bedoeld in dit lid en die van haar oproeping komen ten laste van de
vereniging.
17.2. Plaats en tijd van de vergadering worden met inachtneming van een termijn van ten
minste drie (3) weken schriftelijk en elektronisch aan de afgevaardigden opgegeven.
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17.3. De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter van het landelijk
bestuur. Is het landelijk bestuur niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
17.4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de vergadering stemgerechtigd zijn, ook al
zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het landelijk bestuur
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.
17.5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, met dien verstande dat leden van het
landelijk bestuur niet als gemachtigde kunnen optreden. Een stemgerechtigde kan voor
ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden.
17.6. Het landelijk bestuur heeft in de ledenraad geen stemrecht.
Het landelijk bestuur verstrekt desgewenst aan de ledenraad inlichtingen over door hem
uitgevoerde handelingen en over onderwerpen, welke bij het landelijk bestuur in
behandeling, onderzoek of studie zijn.
17.7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen die het grootste
aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
17.8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent 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 echter onmiddellijk na het uitspreken van
het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
17.9. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door
een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
artikel 18
18.1. De besluiten van de ledenraad worden zo spoedig mogelijk, zo mogelijk elektronisch, aan
de leden medegedeeld.
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18.2. De besluiten van de ledenraad zijn, voor zover daaromtrent in deze statuten of bij het
besluit zelf geen ander tijdstip is bepaald, verbindend voor alle leden vanaf de eerste dag
van de maand, volgende op die waarin de in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling
heeft plaatsgehad.
KIESRAAD

artikel 19
19.1. De kiesraad bereidt de verkiezingen voor de afgevaardigden van de leden voor de
ledenraad per provincie in Nederland voor, voert deze verkiezingen uit en begeleidt deze,
een en ander overeenkomstig het hierna bepaalde en met inachtneming van een door het
landelijk bestuur vastgesteld kiesreglement.
19.2. De kiesraad bestaat uit drie (3) leden en kiest uit zijn midden een voorzitter.
19.3. Onverminderd de eerste benoeming van de leden van de kiesraad, worden de leden van
de kiesraad benoemd door de ledenraad uit een voordracht opgemaakt door het landelijk
bestuur.
19.4. Onverminderd de eerste verdeling overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel,
stelt de kiesraad de verdeling van het aantal afgevaardigden per provincie in Nederland,
voorafgaande aan iedere ledenraadverkiezing, op en legt deze ter goedkeuring voor aan
de ledenraad.
Deze verdeling geldt als een representatieve afspiegeling van de doelgroep casu quo een
representatieve afspiegeling van het aantal leden van de vereniging per provincie in
Nederland, met dien verstande dat er per provincie minimaal twee (2) en maximaal vier
(4) afgevaardigden zitting kunnen nemen in de ledenraad.
19.5. De verdeling van het aantal afgevaardigden dat namens de leden van de vereniging per
provincie zitting neemt in de ledenraad is voor de eerste maal als volgt:
-

Friesland: twee (2);

-

Groningen: twee (2);

-

Overijssel: drie (3);

-

Drenthe: twee (2);

-

Gelderland: vier (4);

-

Utrecht: drie (3);

-

Flevoland: twee (2);

-

Noord-Holland: vier (4);

-

Zuid-Holland: vier (4);

-

Zeeland: twee (2);

-

Noord-Brabant: vier (4);

-

Limburg: drie (3).

19.6. De gewone leden en de ereleden behoren tot een provincie waartoe hun woonplaats
behoort. Indien voormelde leden buiten Nederland wonen behoren zij indien zij in België
10

van

Grafhorst notarissen

wonen tot de provincie Noord-Brabant, indien zij in Duitsland wonen tot de provincie
Gelderland en in alle overige gevallen tot de provincie Zuid-Holland.
19.7. In andere gevallen, waarin door het bepaalde in de voorgaande leden niet wordt voorzien,
zal het landelijk bestuur, in overleg met het lid, bepalen tot welke provincie het lid behoort.
Het landelijk bestuur is steeds bevoegd een lid, op diens verzoek en om redenen ter
beoordeling van het landelijk bestuur, bij een andere provincie in te delen.
19.8. Volgens een bij het hiervoor vermelde kiesreglement vastgestelde procedure stelt de
kiesraad voorafgaande aan een ledenraadverkiezing een kandidatenlijst op. Alle leden
zullen in de gelegenheid worden gesteld kandidaten voor te dragen.
19.9. Ledenraadverkiezingen kunnen elektronisch of schriftelijk worden gehouden, waarbij er
door de kiesraad zorg voor wordt gedragen dat alle gewone en ereleden van de vereniging
in de gelegenheid worden gesteld ter zake hun stem op een kandidaat uit te brengen.
Slechts de gewone leden en de ereleden hebben stemrecht.
19.10. De kiesraad en/of het landelijk bestuur is/zijn bevoegd om ter zake van
ledenraadverkiezingen een commissie in te stellen die toeziet op democratisch
verantwoorde verkiezingen van de ledenraad.
19.11. De kiesraad is bevoegd (aan hem opgedragen) uitvoerende taken over te dragen aan de
directeur.
DIRECTEUR/LANDELIJK BUREAU

artikel 20
20.1. De vereniging kent een werkorganisatie; het landelijk bureau, dat wordt gevormd door
medewerkers die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de vereniging.
20.2. Het landelijk bureau is verantwoordelijk voor de aansturing van alle activiteiten van de
vereniging uitgevoerd door casu quo uit te voeren door de vaste medewerkers van het
bureau, de vrijwilligers en de leden.
20.3. Het landelijk bureau staat onder leiding van de directeur die krachtens
arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de vereniging. De directeur oefent vorengenoemde
leiding, alsmede zijn overige taken uit krachtens en binnen de kaders van een door het
landelijk bestuur vastgestelde en aan hem verleende volmacht. Het landelijk bestuur legt
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur nader vast in een
directiereglement.
20.4. De directeur is aan het landelijk bestuur verantwoording schuldig voor de
werkzaamheden van het bureau.
20.5. De directeur wordt door het landelijk bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
20.6. De overige medewerkers van de vereniging, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden
door de directeur, na overleg met het landelijk bestuur, benoemd, geschorst en ontslagen.
20.7. Indien in een geval van schorsing door het landelijk bestuur respectievelijk de directeur als
hiervoor in lid 5 en 6 bedoeld, niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag wordt
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besloten, eindigt de schorsing. De geschorste persoon wordt in de gelegenheid gesteld
zich te verantwoorden en kan zich door een raadsman doen bijstaan.
GESCHILLENCOMMISSIE

artikel 21
21.1. De vereniging kent een geschillencommissie. Deze heeft tot taak te beslissen in alle
gevallen waarin op grond van de statuten en/of reglementen beroep bij de commissie kan
worden ingesteld. Er staat geen recht van beroep open tegen een besluit van algemene
strekking.
21.2. De geschillencommissie bestaat uit drie (3) leden en drie (3) plaatsvervangende leden. Zij
worden, op voordracht van het landelijk bestuur, door de ledenraad voor drie (3) jaren
gekozen uit leden die geen andere functie in een orgaan van de vereniging bekleden. Bij
tussentijdse vervulling van vacatures neemt het nieuwe lid de plaats van zijn voorganger
in op het rooster van aftreden.
21.3. De geschillencommissie besluit bij meerderheid van stemmen. Indien bij een
bijeenkomst van de commissie geen drie leden aanwezig zijn kunnen geen besluiten
worden genomen.
21.4. Een door de geschillencommissie in behandeling te nemen beroep wordt schriftelijk
ingediend, ondertekend en omvat tenminste:
-

de naam en het adres van degene die in beroep komt;

-

de dagtekening;

-

een met redenen omklede (gemotiveerde) omschrijving van het beroep;

-

de maatregel die wordt verlangd.

21.5. Indien niet wordt voldaan aan de in de voorgaande bepalingen genoemde eisen, dient het
beroep door de geschillencommissie niet-ontvankelijk te worden verklaard, hetgeen aan
de betrokkene(n) wordt medegedeeld.
21.6. De geschillencommissie bevestigt de ontvangst van het beroep en zendt onverwijld een
afschrift van het beroepschrift aan de betrokkene(n).
21.7. De behandeling van het beroep door de geschillencommissie vindt plaats aan de hand
van een door de ledenraad goedgekeurd protocol, waarvan de tekst tegelijk met de
ontvangstbevestiging van het beroep aan de betrokkene(n) wordt toegezonden.
BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, BEGROTING EN FINANCIËLE COMMISSIE

artikel 22
22.1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
In de algemene (ledenraad)vergadering brengt het landelijk bestuur binnen zes (6)
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
ledenraad, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
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gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting en de hierna in lid 2
bedoelde verklaring van een accountant ter goedkeuring aan de ledenraad voor. Deze
stukken worden ondertekend door het landelijk bestuur; ontbreekt de ondertekening van
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
22.2. Omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in het vorige lid wordt aan de
ledenraad overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Daarnaast kan de ledenraad uit zijn midden een financiële commissie benoemen. Deze
commissie bestaat uit twee (2) leden, die geen deel van het landelijk bestuur mogen
uitmaken. De financiële commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in het vorige lid en
brengt aan de ledenraad verslag van haar bevindingen uit. De financiële commissie
handelt overeenkomstig de bepalingen als beschreven in het door de ledenraad
vastgestelde “Reglement Financiële Commissie”.
22.3. Het landelijk bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één (1) maand voor de
dag waarop de algemene (ledenraad)vergadering zal worden gehouden waarin deze
zullen worden behandeld, toekomen aan de financiële commissie, indien deze is
benoemd.
22.4. Op de laatste algemene (ledenraad)vergadering voorafgaand aan een komend boekjaar
wordt door het landelijk bestuur een begroting en eventueel een investeringsplan voor het
komende boekjaar opgemaakt en aan de ledenraad ter vaststelling overlegd.
DONATEURS

artikel 23
23. Donateurs zijn zij, die door het landelijk bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het landelijk
bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen,
waarvan de minimale omvang door de ledenraad wordt vastgesteld.
GELDMIDDELEN

artikel 24
24.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone
leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
24.2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door
de ledenraad.
Behoudens het geval dat de ledenraad uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden
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vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
24.3. Erfstellingen

kunnen

slechts

worden

aanvaard

onder

het

voorrecht

van

boedelbeschrijving.
24.4. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard indien eventueel daaraan
verbonden kosten de schenking of het legaat niet te boven gaan.
STATUTENWIJZIGING

artikel 25
25.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ledenraad,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
25.2. Zij, die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen voor de dag van
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Bovendien wordt ten minste
veertien (14) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift aan alle afgevaardigden
toegezonden.
25.3. Tot wijziging van de statuten kan door de ledenraad slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e) van de afgevaardigden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3e) van de afgevaardigden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van twee weken, doch binnen vier weken daarna
een tweede vergadering over het onderhavige voorstel tot statutenwijziging
bijeengeroepen en gehouden, waarin kan worden besloten met een meerderheid van
tenminste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden.
25.4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. De directeur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
25.5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
25.6. Het landelijk bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijzigingen een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging luiden, neer

te leggen

ten kantore van

Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.
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ONTBINDING EN VEREFFENING

artikel 26
26.1. Het bepaalde in artikel 25 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de ledenraad tot ontbinding van de vereniging.
26.2. De ledenraad stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het
batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
26.3. De vereffening geschiedt door het landelijk bestuur, dan wel door (een door) het landelijk
bestuur aangewezen vereffenaar(s).
26.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
26.5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (doen) van de
beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 25 vermelde register.
26.6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten
worden bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
REGLEMENTEN

artikel 27
27.1. Het landelijk bestuur en/of de ledenraad kan/kunnen een of meer reglementen vaststellen
en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet
volledig wordt voorzien.
27.2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
27.3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel
25 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
HET SLOT VAN DEZE AKTE
De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn
identiteitsbewijs, zodat hij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een
concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
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Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 21 februari 2013
Willem Petrus Maria Brantjes, notaris
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