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Vastgesteld ALV 11 mei 2019, gepasseerd bij notaris Daams Papendrecht 11 juni 2019 

STATUTEN 

Van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland 

-- 

Pre-ambule 

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is een 

vereniging van en voor kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk in Nederland. Doelstelling is 

belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en kennisdeling op het gebied 

van kerkbeheer. In deze statuten wordt uiteengezet op welke wijze de vereniging is georganiseerd 

en op welke manier de verenigingsdemocratie vorm krijgt 

In deze statuten wordt verstaan onder:  

1.. Vereniging: de VKB.  

2.. Statuten: de statuten van de vereniging.  

3.. Bestuur: het bestuur van de vereniging.  

4.. Afdeling: afdeling van leden van de VKB die in 1 of 2 classes van de Protestantse Kerk zijn 

gevestigd 

5.. Ledenraad: de ledenraad van de vereniging. 

6.. Directeur: degene, aan wie op grond van artikel art. 16 van de statuten de dagelijkse leiding 

van de vereniging is gemandateerd   

Naam en zetel. 

Artikel 1. 

1.. De vereniging draagt de naam: ‘Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse 

Kerk in Nederland’, bij verkorting genaamd ‘VKB’. 

 

2.. Zij is gevestigd te Dordrecht. 

 

3.. De vereniging is een voortzetting van de ‘Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse 

Hervormde Kerk’ (VVK) en het ‘Landelijk Verband van Commissies van Beheer van de 

Gereformeerde Kerken in Nederland’ (LVCB). 

Doel en duur. 

Artikel 2. 

1.. De vereniging bevordert de behartiging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van 

niet-diaconale aard van de Protestantse Kerk in Nederland, in het bijzonder door de colleges van 

kerkrentmeesters van haar gemeenten. 

 

2.. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

3.. De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
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Middelen. 

Artikel 3.  

 

1.. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a..  Het bevorderen van de deskundigheid door middel van het geven van voorlichting en advies en 

het verlenen van bijstand aan colleges van kerkrentmeesters bij het vervullen van hun taak. 

b.. Het optreden als kennisinstituut. 

c.. Het bevorderen van eenheid in de uitvoering van de vermogensrechtelijke aangelegenheden 

van de leden. 

d.. Het verlenen van diensten aan de leden. 

e.. Het voeren van overleg met respectievelijk het deelnemen, namens de leden, aan landelijke en 

regionale organen en organisaties binnen en buiten de Protestantse Kerk in Nederland. 

f.. Het houden van ledenvergaderingen, zowel landelijk als regionaal. 

g.. Het communiceren met leden en derden, waaronder begrepen het uitgeven van een orgaan en 

digitale communicatie, zoals een website. 

h.. Het houden van een bureau. 

i.. Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

2.. De vereniging kan ook diensten aan derden verlenen. 

Leden. 

Artikel 4. 

1.. De vereniging kent de volgende leden: 

a.. Gewone leden. 

b.. Buitengewone leden. 

c.. Ereleden. 

 

2.. Gewone leden kunnen zijn de gemeenten, welke behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, 

te weten protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-

lutherse gemeenten, of federaties van deze gemeenten als bedoeld in Ordinantie 2-4-1 en de 

Generale Regeling voor samenwerking en federatie. Deze leden worden ten aanzien van de 

vereniging uitsluitend vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. 

 

3.. Buitengewone leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die ten doel hebben de 

behartiging van enig vermogensrechtelijk belang van de Protestantse Kerk in Nederland, haar 

gemeenten en andere zelfstandige onderdelen. 

 

4.. Op voorstel van het bestuur kan de ledenraad een natuurlijk persoon, die zich jegens de 

vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, benoemen tot erelid van de vereniging. 

 

5.. Het gewone lidmaatschap wordt verkregen - na schriftelijke aanmelding - door een besluit van 

het bestuur. Het buitengewone lidmaatschap wordt verkregen - na schriftelijke aanvraag bij een 

afdelingsbestuur - op voordracht van een afdeling door een besluit van het bestuur. 

 

6.. De verplichtingen van de leden, zoals het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie) en de 

wijze van betalen, worden vastgesteld door de ledenraad en opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. 

Artikel 5. 

1.. Het gewone lidmaatschap eindigt door: 

a.. Opzegging door het lid, welke uiterlijk op dertig september van enig kalenderjaar schriftelijk 

aan de secretaris van het bestuur moet plaatshebben, in welk geval het lidmaatschap eindigt op 

éénendertig december van dat jaar. 
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b.. Opzegging door de vereniging. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het 

lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

c.. Ontzetting (royement) door de vereniging. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden 

uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 

handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage 

niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De 

ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met 

opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van 

de kennisgeving in beroep te gaan bij de eerstvolgende vergadering van de ledenraad. Gedurende 

de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

d.. Verlies van de hoedanigheid als bedoeld in artikel 4 lid 2. 

 

2.. Het lidmaatschap van buitengewone leden en ereleden eindigt op de onder 5.1. onder a., b. en 

c. genoemde wijzen en bovendien door overlijden van natuurlijk persoon en door ontbinding van 

een rechtspersoon. 

 

3.. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse 

bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. 

Organen. 

 

Artikel 6. 

1.. De ledenraad is in de zin van de wet het hoogste bestuurlijke orgaan van de vereniging. De 

ledenraad bestaat uit leden die zijn afgevaardigd door de afdelingen. 

 

2.. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit zeven leden. Het bestuur legt 

verantwoording af aan de ledenraad.  

 

3.. De ledenraad benoemt de leden van het bestuur, met dien verstande dat:   

a.. drie bestuursleden rechtstreeks door de ledenraad worden verkozen en benoemd. Wanneer 

leden van de ledenraad worden benoemd als bestuurslid houden zij daarmee op lid van de 

ledenraad te zijn. In hun plaats zullen nieuwe leden voor de ledenraad afgevaardigd dienen te 

worden; 

b.. vier bestuursleden op voordracht van het bestuur worden benoemd. 

 

4.. De vereniging kent commissies en expertgroepen die kunnen worden ingesteld door het bestuur 

of door de ledenraad. 

5.. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij de directeur, die als werknemer in dienst is 

van de vereniging. De directeur wordt – gehoord hebbend de ledenraad - benoemd, geschorst en 

ontslagen door het bestuur. Over de uitoefening van zijn / haar taak is de directeur aan het 

bestuur verantwoording verschuldigd. 

6.. Tenzij in de statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald, geschiedt de benoeming in 

elke functie of vrijwilligersfunctie in de vereniging voor een periode van vier jaren, waarbij één 

herbenoeming mogelijk is.  

Afdelingen. 

Artikel 7.  

1.. Het bestuur stelt afdelingen in waarbij in beginsel wordt aangesloten bij de classicale indeling 

van de Protestantse Kerk in Nederland, met dien verstande dat een afdeling het werkgebied van 

tenminste éen classis en ten hoogste twee classes beslaat. 

 



4 
 

2.. Alle gewone leden van de vereniging die in een bij huishoudelijk reglement aangegeven classis 

of classes zijn gevestigd, vormen een afdeling. Buitengewone leden zijn lid van de afdeling in wier 

ressort zij wonen of gevestigd zijn. 

 

3.. Taken en bevoegdheden van de afdelingen worden nader geregeld in het huishoudelijk 

reglement en in het reglement van de afdeling. 

 

4.. Elke afdeling dient een afdelingsreglement te hebben, waarin onder meer is geregeld op welke 

wijze afgevaardigden naar de ledenraad worden verkozen, en op welke wijze de relevante 

beleidsdocumenten in het afdelingsbestuur en  in de afdeling met de leden worden behandeld en 

op welke wijze afgevaardigden naar de ledenraad verantwoording afleggen over hun stemgedrag in 

de ledenraad. 

5.. Het reglement van een afdeling is aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen 

 

6.. De afdelingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. 

De ledenraad. 

Artikel 8. 

1.. Eens per vier jaar worden, per afdeling, de afgevaardigden naar de ledenraad  gekozen uit de 

leden van de afdelingen. 

 

2.. Afgevaardigden naar de ledenraad van de vereniging dienen lid te zijn van een tot de 

Protestantse Kerk in Nederland behorende gemeente en dienen tevens in de regel lid of oud-lid van 

een college van kerkrentmeesters dan wel wijk kerkrentmeester of oud wijk kerkrentmeester te 

zijn van één van de bij de afdeling, door welke zij zijn afgevaardigd, aangesloten leden. 

 

3.. Elke afdeling benoemt drie vertegenwoordigers als afgevaardigden naar de ledenraad, met dien 

verstande dat een afdeling die twee classes tot werkgebied heeft, er voor zorg draagt, dat uit het 

gebied van elke classis tenminste één ledenraadslid afgevaardigd is. 

 

4.. Elk lid van de ledenraad brengt één (1), respectievelijk twee (2) stemmen uit, naar gelang zij 

een afdeling vertegenwoordigen die één (1) classis dan wel twee (2) classes tot werkgebied heeft. 

5.. In het huishoudelijk reglement en/of het reglement voor de afdelingen worden nadere regels 

gesteld inzake de verhouding tussen afgevaardigden naar de ledenraad en hun afdeling en 

afdelingsbestuur en inzake verkiezing, benoeming en de vertegenwoordiging bij een tussentijdse 

vacature, met dien verstande dat tenminste één van de afgevaardigden naar de ledenraad ook lid 

is of wordt van het afdelingsbestuur. 

6.. Leden van de ledenraad van de vereniging dienen in de vergaderingen van de ledenraad het 

gevoelen van hun afdeling ten aanzien van de te behandelen onderwerpen helder kenbaar te 

maken. Zij stemmen echter zonder last en ruggespraak, gehoord hebbend de beraadslaging ter 

vergadering.  

 

7.. Leden van de ledenraad van de vereniging leggen in de eerstkomende ledenvergadering van de 

afdeling die hen heeft afgevaardigd, verantwoording af over hun stemgedrag in de ledenraad.  

 

Artikel 9. 

1.. De ledenraad vergadert in de regel tweemaal per jaar, voor 1 augustus en voor 1 december, 

waarbij het bestuur –zo mogelijk – voltallig aanwezig is. De vergaderingen van de ledenraad zijn 

openbaar. De ledenraad kan besluiten dat een vergadering of deel daarvan niet openbaar is en 

achter gesloten deuren plaatsvindt. 
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2.. Zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of daartoe ingevolge de wet of de statuten verplicht is, 

schrijft het een buitengewone vergadering van de ledenraad uit. 

3.. Het bestuur is verplicht een buitengewone vergadering van de ledenraad uit te schrijven, 

wanneer ten minste twee (2) afdelingsbesturen een dergelijke vergadering wensen. Zij delen dit 

schriftelijk aan het bestuur mede, met opgave van de redenen en van de te behandelen 

onderwerpen. Het bestuur is verplicht een vergadering van de ledenraad binnen drie maanden na 

ontvangst van het bedoelde verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht 

hebben zelf tot het oproepen van een vergadering over te gaan. In de oproeping worden de te 

behandelen onderwerpen vermeld. 

Artikel 10. 

1.. De bijeenroeping van de ledenraad geschiedt door een schriftelijke uitnodiging aan het adres 

van alle leden van de ledenraad op een termijn van ten minste vier weken voorafgaande aan de 

vergadering. 

2.. Tenminste drie weken voor de belegde vergadering van de ledenraad ontvangen de leden van 

de ledenraad een agenda waarop de te behandelen onderwerpen staan vermeld. Over onderwerpen 

die niet of niet tijdig zijn aangekondigd kan niet rechtsgeldig worden besloten, tenzij het besluit, 

dat het alsnog behandeld kan worden, wordt genomen met algemene stemmen. 

Artikel 11. 

1.. De ledenraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of, bij diens 

afwezigheid door de vice-voorzitter en bij gebreke van een vice-voorzitter door het langst zittende 

aanwezige lid van het bestuur. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf 

in haar leiding. 

 

2.. Het door de voorzitter ter vergadering van de ledenraad 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. 

3.. Van het ter vergadering van de ledenraad verhandelde worden notulen opgemaakt door de 

secretaris of door een door het bestuur aangewezen persoon. Deze notulen worden in de 

eerstvolgende vergadering van de ledenraad vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter 

en de secretaris van het bestuur ondertekend. 

Artikel 12. 

1.. De ledenraad besluit, tenzij de wet of de statuten anders bepalen, bij volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

2.. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Blanco stemmen en stemmen die door de 

voorzitter van onwaarde zijn verklaard, worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij een verkiezing 

waarbij meerdere kandidaten zijn voorgedragen vindt een vrije stemming plaats. Heeft bij een 

eerste stemming geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt opnieuw 

een vrije stemming plaats. Verwerft ook bij die stemming geen van de kandidaten de volstrekte 

meerderheid, dan wordt een herstemming gehouden over de twee personen die de meeste 

stemmen verwierven in de laatste vrije stemming en is hij/zij gekozen, die de meeste stemmen op 

zich verenigt. Indien de stemmen staken vindt er één keer een herstemming plaats. Indien ook bij 

herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 

 

3.. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij één of meer leden schriftelijke stemming 

wenst / wensen. 
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4.. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. 

 

5.. Een lid van de ledenraad kan zich in de vergadering van de ledenraad door een schriftelijk 

gevolmachtigd ander lid doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat door één lid in totaal 

niet meer dan de stem(men) van één ander lid bij volmacht kan worden uitgebracht. 

Artikel 13. 

De ledenraad heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: 

a.. Het goedkeuren van het jaarplan, het beleidsplan en de begroting (op hoofdlijnen) inclusief de 

contributieafdracht van de leden. 

b.. Het vaststellen van het jaarverslag en het goedkeuren van de jaarrekening, bestaande uit een 

balans en een staat van baten en lasten met toelichting, welke vergezeld gaan van het verslag van 

een externe accountant. 

c.. Het goedkeuren van de meerjarenstrategie en meerjarenbegroting. 

d.. Het  vaststellen of wijzigen van statuten en huishoudelijk reglement. 

e.. Het overgaan tot ontbinding van de Vereniging. 

f.. Het  benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden. De ledenraad kan te allen tijde onder 

opgaaf van redenen tot schorsing of ontslag overgaan, echter met een meerderheid van twee 

derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

g.. Het verlenen van toestemming voor het aangaan van verstrekkende samenwerkingsverbanden. 

De onder b. genoemde stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de 

ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 

gemaakt. 

Het bestuur. 

Artikel 14 

1.. Leden van het bestuur dienen lid te zijn van een tot de Protestantse Kerk in Nederland 

behorende gemeente en dienen tevens bij voorkeur lid of oud-lid van een college van 

kerkrentmeesters dan wel wijkkerkrentmeester of oud-wijkkerkrentmeester te zijn van één van de 

aangesloten leden. 

 

2.. De ledenraad kan ten aanzien van ten hoogste drie van de te benoemen bestuursleden afzien 

van de eis dat men (oud-)kerkrentmeester dient te zijn. 

 

3.. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Daarnaast zijn de voorzitter en 

een ander lid van het bestuur samen bevoegd tot vertegenwoordiging. Bij ontstentenis van de 

voorzitter wordt het bestuur door twee leden van het bestuur samen vertegenwoordigd 

 

4.. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

Artikel 15 

 

1.. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden: 

a.. Het opstellen en ter goedkeuring aan de ledenraad voorleggen van het (meerjaren)beleidsplan, 

de (meerjaren)begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. 

b.. Het verrichten van alle rechtshandelingen, met inbegrip van het sluiten van overeenkomsten tot 

het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, aangaan 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 ander verbindt. 

c.. De benoeming, schorsing en het ontslag van de directeur, het toezicht houden op  de 

werkzaamheden en het gevraagd en ongevraagd terzijde staan van de directeur. 
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d.. Het instellen en formeren van commissies en expertgroepen, en het benoemen van leden 

daarvan, welke rapporteren aan het bestuur.  

2.. De zittingsduur van elk lid van het bestuur bedraagt vier (4) jaar. Het bestuur stelt een rooster 

van aftreden op. Aftredende bestuursleden zijn ten hoogste één maal herbenoembaar. Op verzoek 

van het bestuur kan de zittingsduur van een bestuurslid nog éénmalig verlengd worden door de 

ledenraad. 

3.. Het lidmaatschap vangt aan en het aftreden vindt plaats op de dag na de zomervergadering van 

de ledenraad. 

4.. Bij een tussentijdse vacature wordt, wat betreft een door de ledenraad verkozen bestuurslid in 

de eerstvolgende vergadering van de ledenraad een verkiezing belegd. Betreft het een op 

voordracht van het bestuur benoemd bestuurslid, dan dient het bestuur voor de eerstvolgende 

vergadering van de ledenraad een nieuwe voordracht te doen. Verkiezing en benoeming vinden 

plaats in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad.  

5.. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel worden de voor de 

Vereniging gemaakte kosten vergoed. 

6. Als één of meer bestuurders een belang hebben dat strijdig is met dat van de Vereniging, mogen 

deze(n) niet aan de beraadslaging deelnemen en zijn de overige bestuurders bevoegd de 

Vereniging ter zake te vertegenwoordigen. Als daardoor met inachtneming van het in lid 3 

bepaalde de Vereniging niet rechtsgeldig kan worden vertegenwoordigd, kan de ledenraad een of 

meer personen aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen. 

7.. Indien het bestuur niet voltallig is, blijft het niettemin bevoegd tot besturen. 

De directeur. 

Artikel 16. 

1.. De directeur ontvangt van het bestuur een volmacht om de taken te vervullen conform artikel 6 

lid 5 van deze statuten. 

2.. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden nader geregeld in 

een door het bestuur vastgesteld directiestatuut. 

 

3.. Vergaderingen van het bestuur worden, tenzij het bestuur in bijzondere gevallen anders besluit, 

bijgewoond door de directeur. 

Commissies en expertgroepen. 

Artikel 17. 

 

1.. Leden van commissie en expertgroepen die niet van tijdelijke aard zijn, worden benoemd (door 

bestuur of ledenraad) voor vier (4) jaar en kunnen één keer herbenoemd worden.  

2.. Leden van bestuur en ledenraad die zitting hebben in commissies of expertgroepen, kunnen op 

verzoek van de betreffende commissie of expertgroep na beëindiging van hun lidmaatschap van 

bestuur of ledenraad als gewoon lid benoemd worden van commissie of expertgroep. Op dat 

moment begint een nieuwe periode van vier (4) jaar. 

Verenigingsjaar en boekjaar. 

Artikel 18. 

1.. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

2.. Het financiële boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart, waarbij als jaartal wordt 

gehanteerd het jaar met daarin de maanden april tot en met december. 
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Financiën. 

Artikel 19. 

1.. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit: 

a.. De jaarlijkse bijdragen (contributie) van de leden. 

b.. Rente en andere opbrengsten van vermogen. 

c.. Subsidies en andere bijdragen. 

d.. Erfenissen, legaten, donaties en andere giften. 

e.. Inkomsten uit verrichte diensten ten behoeve van leden en derden. 

f.. Abonnementen. 

g.. Andere baten. 

2.. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand en van de werkzaamheden van de 

Vereniging op een zodanige wijze administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 

3.. Omtrent de getrouwheid van de financiële stukken als bedoeld in artikel 13 sub b wordt aan de 

ledenraad een verklaring overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 

1 van het Burgerlijk Wetboek. 

4.. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de 

wettelijke bewaartermijn te bewaren. 

Statutenwijziging, fusie, splitsing. 

Artikel 20. 

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. Een 

voorstel tot statutenwijziging dient voorafgaande aan de vergadering van de ledenraad in de 

vergaderingen van de afdelingen in het bijzijn van tenminste twee derde van de door die afdeling 

afgevaardigde leden naar de ledenraad te zijn behandeld. 

 

2.. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen aan de ledenraad worden gedaan door het 

bestuur, door één of meer afdelingen of door ten minste vijf en twintig (25) gewone leden, die 

daarvoor niet tot een zelfde afdeling hoeven te behoren. 

 

3.. Voorstellen uitgaande van afdelingen of van gewone leden, moeten onverminderd het bepaalde 

in artikel 10, lid 2, schriftelijk en voorzien van een toelichting ten minste twee (2) maanden vóór 

de vergadering van de ledenraad bij het bestuur zijn ingediend. 

 

4.. Tot wijziging van de statuten kan door de ledenraad slechts worden besloten met een 

meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

 

5.. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk 

lid van het bestuur is bevoegd deze akte te ondertekenen. 

 

6.. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 

kantore van het handelsregister. 

 

7.. Een besluit tot fusie of splitsing wordt door de ledenraad met dezelfde meerderheid van 

stemmen genomen en voorafgegaan door dezelfde procedure als bij een besluit tot 

statutenwijziging. 
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Ontbinding van de vereniging. 

Artikel 21. 

1.. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan krachtens besluit van de 

ledenraad, die daartoe ten minste twee (2) maanden tevoren bijeen is geroepen. 

 

2. Het voorgenomen besluit tot ontbinding moet in alle afdelingen behandeld zijn in aanwezigheid 

van tenminste twee derde van de uit die afdeling afgevaardigde leden naar de ledenraad. 

 

3.. In de vergadering van de ledenraad waar het besluit tot ontbinding voorligt, moet tenminste 

vier vijfde van de leden van de ledenraad aanwezig zijn. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan 

wordt ten minste veertien (14) dagen daarna, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen daarna, een 

nieuwe vergadering van de ledenraad bijeengeroepen, waarin onafhankelijk van het aantal 

aanwezige leden, een besluit tot ontbinding kan worden genomen. 

 

4.. Een besluit tot ontbinding kan slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste 

drie vierde der uitgebrachte geldige stemmen. Is zodanig besluit genomen, dan bepaalt de 

ledenraad bij gewone meerderheid van stemmen: 

a.. De datum, waarop het besluit tot ontbinding in werking treedt. 

b.. De bestemming, die zal worden gegeven aan het batig saldo van de Vereniging. 

 

5.. Een batig saldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling 

in Nederland met een soortgelijk doel als de vereniging, of ten behoeve van een buitenlandse 

instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 

doelstelling als die van de vereniging heeft (ANBI formulering). 

 

6.. De vereffening geschiedt door het bestuur of door de door het bestuur aan te wijzen 

vereffenaars, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. 

 

7.. 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. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid 

als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. In stukken en 

aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 

woorden ‘in liquidatie’.  

 

8.. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de 

vereffenaars, bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van de beëindiging opgave 

aan het handelsregister. 

 

9.. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten worden bewaard gedurende de 

wettelijke bewaartermijn na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 

vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

Huishoudelijk reglement. 

Artikel 22. 

Door de ledenraad wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld en zo nodig gewijzigd. Dit 

reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of met de wet. 
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Begripsbepaling. 

Artikel 23. 

Behoudens het bepaalde in artikel 12 (stemprocedure) wordt onder ‘schriftelijk’ in deze statuten 

ook begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan 

het adres dat voor dat doel aan de vereniging bekend is gemaakt. 

Onvoorziene omstandigheden. 

Artikel 24. 

In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur. 

 


