
Vereniging Het Ree 
Statuten 
 
 

De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd in de Algemene Leden 

Vergadering van de Vereniging, gehouden op 25 mei 2019, en luiden als volgt: 

 

Statuten 

 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Het Ree. 

2. De vereniging heeft haar zetel in Vorden, Gemeente Bronckhorst.  

 

DOEL 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft ten doel: 

a. de instandhouding en verbetering van het welzijn van de reeënpopulaties in 

Nederland en  

b. het behartigen van de belangen van degenen die zich bezig houden met het beheer 

van de reeënpopulaties in de uitoefening van het in a. omschreven, een en ander in 

de ruimste zin des woords.  

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van een goed beheer van de reeënpopulaties, onder andere door 

het bevorderen van kennisoverdracht en het geven van voorlichting en adviezen, het 

verzorgen van publicaties gericht op de leden, alsmede op instanties die zich op 

enigerlei wijze bezig  houden met of raakvlakken hebben met reeën en/of hun 

biotoop; 

b. het verlenen van service aan leden door hen informatie te verschaffen, met  name in 

een uit te geven periodiek, door hun wensen en verlangens jegens  elkaar de 

hiervoor sub. a. gemelde instanties over te brengen en zo mogelijk te vervullen en 

door het coördineren van meningen, zodat deze voor zo veel mogelijk als uniforme 

beleidslijn door de vereniging tot uiting kunnen worden gebracht; 

c. het verzorgen van opleidingen in theorie en praktijk, een en ander in de ruimste zin 

des woords en 

d. het bevorderen van samenwerking, ter zake het beheer van reeënpopulaties, met 

verwante organisaties.  
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DUUR 

Artikel 3 

1. De vereniging is opgericht op één en twintig april negentienhonderd één en vijftig. 

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4 

1. De vereniging kent aspirant-leden, gewone leden, leden van verdienste en ereleden. Waar 

in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel 

de gewone leden als de aspirant-leden en de leden van verdienste/ereleden ten zij het 

tegendeel blijkt. 

2. Aspirant-leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 

bepaalde. 

3. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 

bepaalde. 

4. Leden van verdienste zijn zij, die, al dan niet op voorstel van een regio, wegens hun 

buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der 

vereniging, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. 

5. Ereleden zijn zij, die, al dan niet op aanbeveling van een regio, wegens hun buitengewone 

verdiensten, welke bovendien van blijvende betekenis wordt geacht, jegens de vereniging 

of in het kader van de doelstelling der vereniging, op voordracht van het bestuur door de 

algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. 

Artikel 5 

1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat schriftelijk een verzoek dienaangaande bij 

het bestuur is ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating kan de 

algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

2. Als aspirant-lid kan men voor een periode van maximaal een jaar worden toegelaten nadat 

schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur is ingediend. Het bestuur beslist over 

de toelating. 

3. Leden van verdienste/ereleden worden door de algemene vergadering benoemd. 

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. 

Artikel 6 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, 

in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 

handelingen en/of gedragingen het belang van de vereniging heeft geschaad. Gedurende de 

periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet 

worden uitgeoefend. 
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Artikel 7 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt 

haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging door de vereniging; 

d. door ontzetting. 

e. voor aspirant-leden één jaar na verlening van het aspirant-lidmaatschap. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van 

een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste 

december in het bezit van de landelijk secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig 

heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 

verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd 

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende 

verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn 

van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, op 

de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging 

heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten 

welke te eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap gesteld mochten worden. De 

opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg 

hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave 

van de reden(en). 

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 de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid 

ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. Van een 

ontzetting staat het betrokken lid één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep 

open bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal 

moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige 

stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of 

oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid 

verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk 

Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een 

besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden 

verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 
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GELDMIDDELEN / BOEKHOUDING / JAARSTUKKEN 

Artikel 8 

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 

a. contributies van de leden; 

b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen; 

c. subsidies; 

d. inkomsten uit eigen vermogen en 

e. andere toevallige baten. 

2. De in het vorige lid onder a. genoemde gelden worden jaarlijks door de  algemene 

ledenvergadering vastgesteld. 

Artikel 9 

1. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekening dat 

daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar. 

Artikel 10 

1. Door de zorg van het bestuur, en in het bijzonder van de penningmeester wordt binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening over dat boekjaar opgemaakt, 

bestaande uit: 

a. een balans; 

b. een winst- en verliesrekening en 

c. een toelichting, die tevens het jaarverslag van de penningmeester bevat. 

2. Het bestuur draagt zorg voor de samenstelling van een begroting voor het lopende 

boekjaar. 

3. De begroting wordt op de algemene ledenvergadering definitief vastgesteld en heeft een 

relatieve binding, zodat bij geval de inkomsten de ramingen overtreffen, het bestuur 

gemachtigd is het surplus zonder verdere voorafgaande machtiging van de algemene 

ledenvergadering naar eigen inzicht te besteden. 

4. Het bestuur is voorts gemachtigd, onder nadere verantwoording aan de algemene 

ledenvergadering, bedragen binnen het kader van de begroting tussen posten onderling 

over te schrijven, indien dit voor een eventuele subsidieverkrijging geen gevaar oplevert. 

 

DECENTRALISATIE 

Artikel 11 

1. De vereniging is ingedeeld in regio’s 

2. De regio’s zijn onderdeel van de vereniging en hebben geen zelfstandige 

rechtspersoonlijkheid. 
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3. Regio’s omvatten het gebied, zoals dat op voorstel van het dagelijks bestuur, gehoord de 

voorzitters van de betrokken regiobesturen, wordt vastgesteld in het huishoudelijk 

reglement. 

4. De taken en bevoegdheden van regio’s jegens de vereniging worden in deze statuten en/of 

bij huishoudelijk reglement vastgesteld. 

 

LANDELIJKE BESTUUR 

Artikel 12 

1. De leden van het landelijk bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit 

de leden van de vereniging. 

2. In het landelijk bestuur kunnen worden verkozen: 

a. Een lid en een plaatsvervangend lid voor elk van de regio’s, op voordracht van het 

regiobestuur en gehoord de regiovergadering; deze leden dienen lid te zijn van het 

regiobestuur en 

b. leden, op voordracht van het landelijke bestuur  

3. De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden op voordracht 

van het landelijk bestuur in functie gekozen. 

4. Het landelijk bestuur kan uit zijn midden gewone leden van het dagelijks bestuur 

benoemen. 

5. Bij de vervulling van vacatures kunnen tot uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de algemene 

ledenvergadering schriftelijk bij de landelijk secretaris tegenkandidaten worden aangemeld, 

waarbij ten minste tien leden de gestelde tegenkandidaat blijkens hun medeondertekening 

steunen. De landelijk secretaris maakt ter vergadering gewag van aldus gestelde 

kandidatuur. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt gestemd. 

6. Het dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het landelijk bestuur; het landelijk 

bestuur verantwoordt zich jegens de algemene  ledenvergadering van de vereniging. 

7. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging; het bereidt de 

algemene beleidslijnen en de jaarstukken voor. 

8. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een op te  maken rooster. 

Aftredende bestuursleden zijn voor ten hoogste twee zittingsperioden herkiesbaar, tenzij bij 

besluit van de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen ten 

hoogste één volgende zittingsperiode wordt goedgekeurd. 

9. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 

termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een  meerderheid vereist van ten minste 

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

10. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt met een opzegging van tenminste drie maanden. 
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11. Het bestuur blijft wettig samengesteld, ook indien er vacatures zijn. 

12. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders  gezamenlijk of de 

voorzitter en de secretaris en/of de penningmeester of hun plaatsvervangers gezamenlijk 

zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden 

kunnen zich bij het voeren van  rechtsgedingen door schriftelijk gemachtigden doen 

vertegenwoordigen. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de 

penningmeester of zijn plaatsvervanger voldoende. 

13. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, alsmede voor het sluiten 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 behoeft het bestuur de 

goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

14. Het bestuur is bevoegd ambtelijk functionarissen aan te stellen, die onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur werkzaamheden kunnen verrichten. 

15. Waar in deze statuten en het huishoudelijk reglement wordt gesproken van bestuur danwel 

bestuursleden, worden bedoeld het landelijk bestuur danwel leden van het landelijk 

bestuur, tenzij anders vermeld. 

 

REGIOBESTUUR 

Artikel 13 

1. De leden van het regiobestuur worden door en uit de leden van de regio gekozen in de 

regiovergadering. 

2. Tot het doen van voordrachten voor bestuursleden zijn gerechtigd: 

a. ten minste tien gezamenlijk optredende leden van de regiovergadering, 

b. het regiobestuur, 

c. in de regio werkzame Wildbeheereenheden, mits lid van de vereniging. 

3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden op voordracht van het 

regiobestuur door de regiovergadering in functie gekozen uit de leden van de regio. 

4. Het regiobestuur kan uit zijn midden gewone leden van het dagelijks bestuur van de regio 

kiezen. 

5. Bij de vervulling van vacatures kunnen tot uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de 

regiovergadering schriftelijk bij de regiosecretaris tegenkandidaten worden aangemeld, 

waarbij tenminste tien stemgerechtigde leden de gestelde tegenkandidaat blijkens hun 

medeondertekening steunen. De regiosecretaris maakt ter vergadering gewag van aldus 

gestelde kandidatuur. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan wordt gestemd. 

6. Ieder regiobestuur bestaat uit ten minste drie personen en ten hoogste uit negen personen. 

7. Namens de regio wordt gehandeld door de voorzitter van dat bestuur, tezamen  met hetzij 

de regiosecretaris, hetzij de regiopenningmeester. 
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8. De leden van het regiobestuur zijn ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan het 

regiobestuur voor het door hen gevoerde beleid. 

9. Het regiobestuur is verantwoording verschuldigd aan het landelijk bestuur en aan de 

regiovergadering. 

10. Ieder regiobestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een op te maken rooster. 

Aftredende regiobestuursleden zijn voor ten hoogste twee zittingsperioden herkiesbaar, 

tenzij bij besluit van de regiovergadering met gewone meerderheid van stemmen één 

volgende zittingsperiode wordt goedgekeurd. 

11. Indien in een regio geen regiobestuur aanwezig is, zal een afvaardiging van het landelijk 

bestuur tijdelijk als regiobestuur functioneren. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 14 

1. Uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een door het bestuur uit te 
schrijven algemene ledenvergadering gehouden waarin; 

a. het bestuur, aan de hand van een jaarverslag en van de in artikel 10 bedoelde 

jaarrekening, aan de algemene ledenvergadering verantwoording aflegt van zijn in 

dat jaar gevoerde beleid. 

b. de onderwerpen aan de orde worden gesteld waarvan deze statuten of het 
huishoudelijk reglement de behandeling in de jaarvergadering voorschrijft. 

Artikel 15 

1. De algemene ledenvergadering benoemt op de jaarvergadering een kascommissie van 

tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van 

de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar. De commissie brengt ter 

komende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek 

bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen 

bijstaan. 

2. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van 

de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

Artikel 16 

1. Vaststelling zonder voorbehoud van het jaarverslag en de rekening en verantwoording 

strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, die zij blijkens de boeken in het 

afgelopen jaar heeft verricht, behoudens de wettelijke beperkingen. 

2. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de 

algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, 

welke een  nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie 

heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kascommissie. Binnen een maand 

na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar 

bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene 
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ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging 

nodig geacht worden. 

Artikel 17 

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van één en twintig dagen. 

2. De bijeenroeping geschiedt door: 

a. een aan alle leden te zenden uitnodiging of 

b. door publicatie in het orgaan van de vereniging of 

c. door publicatie op de website van de vereniging. 

 

Artikel 18  

1. Alle leden  -zie artikel 4 lid 1-  hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en, met 

uitzondering van de aspirant-leden, hebben daar ieder één stem. 

2. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 

3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of 

aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 

voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van 

stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij 

gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 

Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden 

tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen 

en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen 

op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. 

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is 

beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid 

daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der 

vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

7. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in 

aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 

Artikel 19 

1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal zijn 

plaatsvervanger en bij diens afwezigheid of ontstentenis een der andere bestuursleden de 

vergadering leiden. 

2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de landelijk secretaris of 

een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging een schriftelijk verslag gemaakt. 
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Artikel 20 

1. Behalve de in artikel 14 bedoelde algemene ledenvergaderingen zullen buitengewone 

algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak: 

a. zulks bij of krachtens deze statuten wordt gevorderd, 

b. het bestuur dat nodig oordeelt of 

c. zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht 

door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een 

tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien alle leden 

tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. 

2. Na ontvangst van een verzoek als in lid 1.c. bedoeld is het bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van en buitengewone algemene ledenvergadering op een termijn van niet 

langer dan vier weken. 

3. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur 

werd ontvangen, geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de buitengewone algemene 

ledenvergaderingen bijeenroept. 

 

REGIOVERGADERING 

Artikel 21 

1. Voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle bepalingen die hiervoor 

omtrent de algemene ledenvergadering zijn opgenomen voor zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing. 

2. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een regiovergadering gehouden. 

3. In de regiovergadering goedgekeurde casu quo vastgestelde stukken worden ten spoedigste 

doorgezonden naar de secretaris van het landelijk bestuur. 

4. Voorstellen en besluiten over zaken moeten in overeenstemming zijn met het landelijk 

beleid en zich beperken tot de eigen regio. 

5. Moties kunnen ook betrekking hebben op het landelijk beleid of het beleid in een andere 

regio. Het regiobestuur brengt een dergelijke motie ten spoedigste ter kennis van het 

landelijk bestuur casu quo het betreffende regiobestuur. 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Artikel 22 

1. Het huishoudelijk reglement kan nadere regelen geven inzake het minimaal te houden 

aantal vergaderingen van het dagelijks bestuur der vereniging en het landelijk en 

regiobestuur. 

2. Vergaderingen vinden plaats indien de voorzitter dit nodig acht en steeds indien tenminste 

een vierde van het aantal bestuursleden daarom verzoeken. 
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3. Indien naar het oordeel van de voorzitter een aangelegenheid zo spoedeisend is dan het 

bijeenroepen van een vergadering niet kan worden afgewacht, kan telefonisch of op andere 

wijze ook worden beraadslaagd en beslist. 

4. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; bij staking van 

stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

 

COMISSIES 

Artikel 23 

1. Buiten de gevallen waarin deze statuten of een reglement dat vordert, kan zowel de 

algemene ledenvergadering als het landelijk bestuur commissies en/of werkgroepen 

instellen. 

2. Samenstelling, taak en bevoegdheden worden door het bestuur vastgesteld tenzij anders is 

beslist. 

 

INSCHRIJVING IN HET VERENIGINGSREGISTER 

Artikel 24 

1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het daartoe bestemde 

openbaar register gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker 

rechtsgebied de vereniging is gevestigd. 

2. Bij de inschrijving legt het een afschrift van de statuten ten kantore van dat register neer. 

3. Zijn de statuten der vereniging opgenomen in een notariële akte, dan is het bestuur 

verplicht een authentiek of uittrekstel van de akte, bevattende de statuten, ten kantore van 

het register neer te leggen. 

 

 

BEWARING VAN ARCHIEF EN BOEKHOUDING 

Artikel 25 

1. Het bestuur is verplicht de belangrijkste archiefstukken, zoals notulen, jaarverslagen, 

ledenadministratie en de belangrijkste correspondentie, tenminste  dertig, en de 

belangrijkste financiële stukken, zoals de boeken, jaarrekeningen en begrotingen, tenminste 

tien jaar te bewaren. 

2. Omtrent de bewaring van de boeken en bescheiden der vereniging na haar ontbinding, 

zomede de inzage daarvan, geldt het bepaalde in artikel 24 van  het Tweede Boek van het 

Burgerlijk Wetboek, voor zover toepasselijk. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 26 

1. De statuten van de vereniging kunnen niet worden gewijzigd, dan op voorstel van het 

landelijk bestuur, of op een daartoe schriftelijk ingediend voorstel, ondertekend door 
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tenminste tien stemgerechtigde leden. 

2. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, alleen worden 

gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering en behoeft om geldig te zijn 

een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging(en) 

letterlijk is (zijn) opgenomen, wordt tenminste dertig dagen voor de algemene 

ledenvergadering door hen die de oproeping hebben gedaan, aan alle leden gezonden casu 

quo op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de 

dag waarop de  algemene ledenvergadering wordt gehouden. De leden worden van een ter-

inzagelegging op de hoogte gesteld. 

4. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging met de in artikel 17 bedoelde bijeenroeping 

gevoegd bij de uitnodiging casu quo gepubliceerd in het orgaan van de vereniging. 

5. Amendementen op het voorstel tot statutenwijziging kunnen door de leden tot uiterlijk 

veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden 

ingediend. Onmiddellijk na het verstrijken van deze termijn worden de amendementen 

door middel van publicatie op de website van de vereniging aan de leden bekend gemaakt. 

6. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 

7. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker 

rechtsgebied de vereniging gevestigd is. 

 

Artikel 27  

1. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere 

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 

 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 28 

1. De in artikel 26 vervatte bepalingen ten aanzien van statutenwijzigingen zijn van 

overeenkomstige toepassing op een voorstel tot ontbinding der vereniging. 

2. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het landelijk bestuur zulks met 

inachtneming van het daaromtrent in het Burgerlijk Wetboek en/of andere desbetreffende 

wettelijke bepalingen bepaalde. 

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering 

te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging 

overeenstemmen. 

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 29 

1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven 

omtrent het lidmaatschap, de introductie, de werkzaamheden van het bestuur, 

vergadering, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de 

eigendommen der vereniging, gegevens- en privacybescherming, de taken en 

bevoegdheden van de regio’s en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar 

gewenst voorkomt. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene 

ledenvergadering. 

3. Bepalingen in het huishoudelijk reglement in strijd met de wet of de statuten zijn nietig. 

 

ONVOORZIENE GEVALLEN 

Artikel 30 

1. Bij verschil van mening over de uitleg van enige bepaling van deze statuten of van één der 

reglementen, beslist het dagelijks bestuur. 

2. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, en ook achtereenvolgens de algemene 

rechtsbeginselen, de wet en het gewoonterecht zwijgen, beslist het landelijke bestuur 

onder nadere goedkeuring door de algemene ledenvergadering. 

-oOo- 


