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STATUTEN
per 4 september 2008
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging van Oud-Employés der “Koninklijke/Shell”,
gevestigd te ‘s-Gravenhage

Artikel 1.
Naam en zetel.
De vereniging draagt de naam: Vereniging van oud-employés der
"Koninklijke/Shell", bij afkorting aangeduid met "Voeks".
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
Artikel 2.
Duur.
1.

De vereniging, die is opgericht op vijfentwintig september
negentienhonderd vijftig te 's-Gravenhage, is aangegaan voor onbepaalde
tijd.

2.

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig
december van elk jaar.

Artikel 3.
Doel.
De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van het welzijn van de leden, zowel in geestelijk als materieel
opzicht.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.

het houden van contact-bijeenkomsten en vergaderingen;

b.

het leggen van contacten met leden die dit wensen;

c.

het uitgeven van een periodiek verschijnend verenigingsblad;

d.

het behartigen van de algemene belangen van de leden ten aanzien van
ontwikkelingen en/of maatregelen op het gebied van pensioenen en/of
maatschappelijke regelingen; en

e.

alle verdere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk en
noodzakelijk kunnen zijn.

De vereniging kan samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die
hetzelfde of een soortgelijk doel nastreven. De vereniging zal zich niet op
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godsdienstig of politiek terrein bewegen en zich niet aansluiten bij organisaties
die dit wel doen.
Artikel 4.
Leden.
1.

De vereniging kent:
a.

het gewone lid;

b.

het erelid;

c.

het lid van verdienste;

alsmede de volgende aspirant-leden:
d.

degenen, die door de Stichting Shell Pensioenfonds (“het
Pensioenfonds”) worden aangemerkt als Gewezen Deelnemer;

en de volgende buitengewone leden:
e.

degene, die door het Pensioenfonds wordt aangemerkt als partner
van de onder a., b., c. of d. vermelde leden;

f.

degene, die voldoet aan de door het Pensioenfonds gestelde eisen
van partner van a., b. of c., behoudens dat de betrokken relatie
eerst na de pensioendatum, als vastgesteld door het Pensioenfonds,
tot stand kwam.

2.

Na aanmelding bij het verenigingssecretariaat te 's-Gravenhage kunnen
slechts als gewone leden, vermeld onder lid 1 letter a. van dit artikel,
worden toegelaten:
a.

degenen die gerechtigd zijn tot een ingegaan pensioen van het
Pensioenfonds;

b.

degenen die volgens het huishoudelijk reglement gelijk zijn te stellen
met pensioengerechtigden van het Pensioenfonds.

3.

Eerst na aanmelding bij het verenigingssecretariaat te 's-Gravenhage
kunnen de Gewezen Deelnemers, als bedoeld in lid 1 letter d. van dit
artikel als aspirant-lid worden toegelaten.

4.

De in lid 1 letters a., b. en c. van dit artikel vermelde leden zijn leden in
de zin der wet en hebben derhalve stemrecht. Aspirant-leden en
buitengewone leden hebben geen stemrecht, maar kunnen de
ledenvergaderingen bijwonen en daar het woord voeren. Ook kunnen zij in
bestuursposities en tot lid van commissies worden benoemd. In het
bestuur of commissie waarin een aspirant-lid of buitengewoon lid is
benoemd, heeft dat aspirant-lid of buitengewoon lid stemrecht.
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5.

Tot erelid kan benoemd worden diegene aan wie de vereniging landelijk
bijzondere dank verschuldigd is. Ereleden worden op voorstel benoemd bij
besluit van een twee/derde meerderheid van stemmen uitgebracht in een
hoofdbestuursvergadering.

6.

Tot lid van verdienste kan worden benoemd degene die zich geruime tijd
bijzonder heeft ingezet voor de vereniging. Leden van verdienste worden
benoemd bij een besluit van een twee/derde meerderheid van stemmen
uitgebracht in een hoofdbestuursvergadering.

7.

Het hoofdbestuur kan weigeren iemand als lid of aspirant-lid toe te laten
na overleg met het bestuur van de regio waaronder het kandidaat lid of
kandidaat aspirant-lid ressorteert.

Artikel 5.
Lidmaatschap.
1.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door het overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging; en

d.

door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts
schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden geëist het
lidmaatschap te laten voortduren.

3.

Een opzegging, in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de
datum waartegen was opgezegd.

4.

Ontzetting geschiedt door het hoofdbestuur en kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, of heeft benadeeld.

5.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond van het feit, dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
geëist het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot
ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
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kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 6.
Donateurs.
1.

Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich schriftelijk
bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door
het hoofdbestuur vast te stellen minimum jaarbijdrage.

2.

Het bestuur van de regio waar de aspirant-donateur woont casu quo is
gevestigd, beslist omtrent de toelating tot donateur bij gewone
meerderheid van stemmen. Met betrekking tot rechtspersonen beslist het
hoofdbestuur over de toelating.

3.

Natuurlijke personen die donateur zijn kunnen, in overleg met het bestuur
van de desbetreffende regio's, deelnemen aan de in artikel 3 letter a
genoemde activiteiten onder dezelfde voorwaarden als gelden voor de
leden.

4.

Bij niet-toelating van natuurlijke personen als donateur, kan een
ledenvergadering van de desbetreffende regio alsnog tot toelating
besluiten.

Artikel 7.
Hoofdbestuur.
1.

De vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, bestaande uit:
a.

een afgevaardigde uit elk regiobestuur conform het in artikel 12 lid 4
bepaalde;

b.

andere leden zoals beschreven in artikel 7 lid 5, welke het dagelijks
bestuur van de vereniging vormen en benoemd worden conform
artikel 8 lid 1.

2.

Benoeming en herbenoeming van de leden van het hoofdbestuur
geschiedt voor een periode van drie jaar.

3.

Met meerderheid van geldige stemmen worden in de regionale
ledenvergaderingen door de leden regionale bestuursleden voor het
hoofdbestuur benoemd.
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4.

Wordt een lid van het hoofdbestuur, als bedoeld in lid 1 letter a van dit
artikel, tot lid van het dagelijks bestuur benoemd, dan dient, afgezien van
het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze statuten, dit lid zijn functie in het
betreffende regionale bestuur neer te leggen.

5.

Het hoofdbestuur heeft een voorzitter, een vice-voorzitter, een vicevoorzitter/secretaris, een vice-voorzitter/penningmeester, een secretaris,
een penningmeester, een landelijk coördinator welzijnswerk, een
commissaris voor het verenigingsblad en een commisaris algemeen.

6.

Het hoofdbestuur vergadert ten minste vier keer per jaar; het wordt door
de voorzitter van de vereniging daartoe opgeroepen.

7.

Indien ten minste drie leden van het hoofdbestuur, buiten de door de
voorzitter belegde vergaderingen, een vergadering verlangen, dan kunnen
deze daartoe verzoeken, aan welk verzoek door de voorzitter binnen een
maand dient te worden voldaan.

8.

Benoemingen en herbenoemingen van leden in het hoofdbestuur en/of het
dagelijks bestuur worden in het verenigingsblad bekendgemaakt.

9.

Het hoofdbestuur is belast met de leiding van de vereniging, de uitvoering
van de besluiten van een algemene ledenvergadering, het beheer van en
de beschikking over de eigendommen van de vereniging en de
handhaving van de statuten en de reglementen en oefent deze taak uit
door toezicht op de uitvoering van deze taken door het dagelijks bestuur.

10.

De leden genoemd in artikel 4 lid 1 letters a tot en met d zijn benoembaar
tot lid van het hoofdbestuur.

11.

De in artikel 4 lid 1 letters e. en f. genoemde buitengewone leden kunnen
niet gelijktijdig met hun huwelijkspartner deel uitmaken van het
hoofdbestuur van de vereniging.

Artikel 8.
Dagelijks bestuur.
1.

Het dagelijks bestuur wordt door het hoofdbestuur benoemd met
vaststelling van de bevoegdheden en van de onderscheiden functies van
de leden. Deze leden van het dagelijks bestuur hebben dezelfde functie in
het hoofdbestuur.

2.

Tot lid van het dagelijks bestuur kan ook een lid als bedoeld in artikel 7 lid
1 letter a benoemd worden, wiens vertegenwoordiging van het
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desbetreffende regiobestuur vervalt en voor wie het regiobestuur dan een
nieuw lid in het hoofdbestuur benoemt.
3.

De leden van het dagelijks bestuur worden in een
hoofdbestuursvergadering met een twee/derde meerderheid van geldige
stemmen benoemd.
Deze benoeming wordt in een daaropvolgende algemene
ledenvergadering bekrachtigd met een gewone meerderheid van
stemmen. Mocht de algemene ledenvergadering de benoeming tot lid van
het dagelijks bestuur niet bekrachtigen, dan dient het hoofdbestuur de
betreffende persoon met onmiddellijke ingang te ontslaan zoals nader is
geregeld in artikel 13 lid 1 van deze statuten.

Artikel 9.
Besluitvorming.
1

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte
meerderheid (de helft plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van
stemmen over personen beslist het lot.

2.

Bij verhindering tot deelname aan een vergadering van het hoofdbestuur
mag een lid van het hoofdbestuur zich doen vertegenwoordigen door één
van zijn medebestuursleden van het regiobestuur.

3.

In een hoofdbestuursvergadering kunnen besluiten slechts worden
genomen indien meer dan de helft van het aantal door de regionale
afdelingen af te vaardigen leden aanwezig is.

4.

Bij besluiten omtrent het dispensatiebeleid van het dagelijks bestuur als
bedoeld in artikel 13 lid 4 onthouden de leden van het dagelijks bestuur
zich van stemming.

Artikel 10.
Vertegenwoordiging en Commissies.
1.

De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris of een penningmeester,
waarbij twee van voornoemde functionarissen gezamenlijk dienen te
handelen met dien verstande dat nimmer de vice-voorzitter/secretaris en
secretaris of de vice-voorzitter/penningmeester en penningmeester
gezamenlijk kunnen handelen.
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2.

Op grond van een besluit van het hoofdbestuur kan de vereniging worden
vertegenwoordigd door één van de in lid 1 van dit artikel genoemde
functionarissen tezamen met een ander lid van het hoofdbestuur, danwel
met één of meer andere leden van de vereniging, indien het door de
vertegenwoordiging te behandelen onderwerp zulks vereist of wenselijk
maakt.

3.a. Het hoofdbestuur doet zich bijstaan door een pensioencommissie, als
vaste commissie van de vereniging. De pensioencommissie bestaat uit
tenminste acht en ten hoogste twaalf leden. Een niet-voltallige
pensioencommissie behoudt haar bevoegdheden. De leden van de
pensioencommissie worden door het hoofdbestuur benoemd voor een
periode van drie jaren. Deze benoeming wordt in een daaropvolgende
algemene ledenvergadering bekrachtigd met een gewone meerderheid
van stemmen. Mocht de benoeming tot lid van de pensioencommissie niet
worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering, dan dient het
hoofdbestuur de betreffende persoon met onmiddellijke ingang te
ontslaan. Een lid van de pensioencommissie kan te allen tijde door het
hoofdbestuur worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van de termijn. Ook voor de in een tussentijdse vacature
benoemd lid van de pensioencommissie geldt een benoemingstermijn van
drie jaar. Leden van de pensioencommissie zijn herbenoembaar, met
inachtneming van het onder letter b. van dit lid bepaalde. De in een
tussentijdse vacature benoemde treedt af drie jaar na benoeming.
b.

Tot leden van de pensioencommissie zijn slechts benoembaar die leden
van de vereniging, die tevens benoembaar zijn tot vertegenwoordiger van
de gepensioneerden in de deelnemersraad van het Pensioenfonds. Ten
minste één lid van het dagelijks bestuur is tevens lid van de
pensioencommissie.

c.

Een lid van de pensioencommissie defungeert:
I.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

II.

door zijn aftreden;

III.

door zijn ontslag verleend door het hoofdbestuur;

IV.

door het ophouden benoembaar te zijn als vertegenwoordiger van de
gepensioneerden in gemelde deelnemersraad.
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d.

Voor zover de vereniging gerechtigd is personen voor te dragen als
vertegenwoordiger van de gepensioneerden in de deelnemersraad (zoals
bedoeld in de Pensioenwet bij ondernemingspensioenfondsen) van het
Pensioenfonds, kunnen slechts leden van de pensioencommissie worden
voorgedragen.

e.

Op grond van een besluit van het hoofdbestuur kan de pensioencommissie
zich voor beperkte tijd en een bepaald doel doen bijstaan door een
deskundige die niet lid van de vereniging behoeft te zijn.

Artikel 11.
Regio’s en afdelingen.
1.

Het Nederlands grondgebied is door het hoofdbestuur verdeeld in regio's.

2.

In elke regio is een regionale afdeling gevestigd, waarin alle in de
desbetreffende regio wonende leden en aspirant-leden zijn ondergebracht.
Individuele uitzonderingen op deze onderbrenging zijn mogelijk, onder
voorwaarden te stellen in het Huishoudelijk Reglement, en onder
goedkeuring van alle betrokken regionale afdelingen.

3.

De permanent buiten Nederland wonende leden worden door het
hoofdbestuur administratief ondergebracht bij de regio Den Haag.

4.

Indien ten minste dertig stemgerechtigde leden daarom verzoeken kan
het hoofdbestuur de verdeling van het Nederlands grondgebied in regio's
wijzigen.

5.

Indien ten minste dertig leden van een regionale afdeling schriftelijk aan
het desbetreffende regiobestuur de wens te kennen geeft de regionale
afdeling op te heffen dan wel de regio-indeling te wijzigen dan wel een
nieuwe regio te stichten, dient dit bestuur een vergadering uit te schrijven
waarin bij gewone meerderheid wordt beslist of aan het hoofdbestuur een
voorstel tot opheffing casu quo wijziging van regio-indeling zal worden
gedaan.

Artikel 12.
Regionale ledenvergadering en regiobestuur.
1.

De besturen van de regionale afdelingen worden door de leden bij gewone
meerderheid uit de bij de desbetreffende regionale afdeling
ondergebrachte leden, aspirant-leden of buitengewone leden gekozen en
benoemd. Elk bestuur bestaat uit ten minste vier leden, te weten een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een coördinator
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welzijnswerk. Elk regiobestuur brengt jaarlijks, niet later dan één april,
schriftelijk verslag aan het hoofdbestuur uit over de in het afgelopen jaar
verrichte activiteiten en het gevoerde financiële beleid.
2.

Voor leden van regiobesturen gelden gelijke zittingstermijnen als
genoemd in artikel 7 lid 2.

3.

De verplichte jaarlijkse regionale ledenvergadering dient het
desbetreffende regiobestuur te beleggen niet later dan vijftien maart. In
het verenigingsblad dienen deze vergaderingen ten minste één maand
tevoren bekend gemaakt te worden met opgave van plaats, datum, uur en
agenda. Op deze ledenvergadering brengt het regiobestuur verslag uit van
zijn werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar.

4.

De regionale afdelingen dragen zorg voor vertegenwoordiging in het
hoofdbestuur conform het in artikel 7 lid 1 bepaalde. De regiobesturen
hebben tot taak uitvoering te geven aan de in artikel 3 letters a en b
genoemde activiteiten.

5.

De in artikel 4 lid 1 letters e. en f. genoemde buitengewone leden kunnen
niet gelijktijdig met hun huwelijkspartner deel uitmaken van het bestuur
van dezelfde regionale afdeling.

Artikel 13.
Positie bestuursleden.
1.

Elk bestuurslid kan te allen tijde door het orgaan dat het bestuurslid heeft
benoemd, worden geschorst of ontslagen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn.

2.

Elk bestuurslid, waaronder begrepen hij die in een tussentijdse vacature is
benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming of herbenoeming af.
Het bestuur bepaalt welke functie betrokkene binnen het bestuur zal
bekleden.

3.

Elk bestuurslid dat gedurende negen jaar in dezelfde functie in hetzelfde
bestuur heeft gefungeerd, treedt af in de eerste jaarvergadering die
daarna wordt gehouden. Eerst na verloop van drie jaar na zijn
defungeren, kan hij opnieuw in dezelfde functie in hetzelfde bestuur
worden benoemd. Indien voor de zittingstermijn als bedoeld in de eerste
zin dispensatie is verleend overeenkomstig het bepaalde in lid 4, vangt de
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periode van drie jaar als bedoeld in de vorige zin eerst aan na afloop van
de periode waarvoor dispensatie is verleend.
4.

In afwijking van het vorige lid, kan het dagelijks bestuur voor (een) door
dit bestuur te bepalen periode(n) dispensatie verlenen van de
zittingstermijn als bedoeld in het vorige lid, doch uitsluitend indien het
van mening is dat ondanks duidelijke inspanningen van het
desbetreffende bestuur onbestuurbaarheid dreigt.

5.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.

door aftreden;

b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

c.

door schriftelijke ontslagname en met inachtneming van een termijn
van ten minste drie maanden.

Artikel 14.
Middelen.
1.

2.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.

contributie;

b.

donaties;

c.

schenkingen en legaten; en

d.

alle andere baten.

Ieder gewoon lid, als bedoeld in artikel 4 lid 1 letter a, en ieder lid van
verdienste, als bedoeld in artikel 4 lid 1 letter c, is gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse contributie, die ingeval van wijziging door de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Aan degene voor wie de
hoogte van de contributie een beletsel vormt om het lidmaatschap te
continueren, kan op diens verzoek, gedaan aan het regiobestuur, met
gunstig advies hierop, door het hoofdbestuur gehele of gedeeltelijke
ontheffing worden verleend.

3.

Het hoofdbestuur kan, naar eigen inzicht, ontheffing verlenen van de
verplichting tot het betalen van contributie.

4.

Bij aanmelding als lid wordt de eerste contributiebetaling (eventueel
proportioneel voor het nog lopende jaar) en daarna de jaarlijkse
contributie, indien mogelijk, op de pensioenovermaking in mindering
gebracht.

5.

Uit de geldmiddelen van de vereniging stelt het hoofdbestuur middelen ter
beschikking aan de regiobesturen ter uitvoering van de door hen
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voorgenomen activiteiten aan de hand van een door het desbetreffend
regiobestuur in te dienen begroting.
Artikel 15.
Jaarverslag, rekening en verantwoording.
1.

Het hoofdbestuur is verplicht van het vermogensbestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.

Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt de
voorzitter op de algemene ledenvergadering het jaarverslag uit en legt
aldaar de penningmeester, onder overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten met bijbehorende begroting, rekening en
verantwoording af over het door het hoofdbestuur in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerde beleid.

3.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kasverificatie-commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen
uitmaken van enig bestuur van de vereniging. Voorts benoemt de
algemene ledenvergadering, voor het geval van belet of ontstentenis van
één van de leden, een reserve-lid. De commissie onderzoekt de rekening
en verantwoording van het hoofdbestuur en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

4.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige doen bijstaan. Het hoofdbestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven van de
boeken en bescheiden der vereniging.

5.

De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door een algemene
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door een andere
opdracht of door de benoeming van een andere commissie.

6.

Het hoofdbestuur is verplicht alle uit dit artikel voortvloeiende bescheiden
bedoeld in de leden 1, 2 en 3, gedurende de wettelijk voorgeschreven
termijn te bewaren.

Artikel 16.
Algemene ledenvergadering.
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1.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het
hoofdbestuur zijn opgedragen.

2.

Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze
ledenvergadering komen ondermeer aan de orde:
a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel
15, en het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.

de benoeming van de in artikel 15 genoemde kas-verificatiecommissie voor het volgende verenigingsjaar;

c.

voorstellen van het hoofdbestuur of regiobestuur of van de leden,
aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.

Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt.

4.

Het hoofdbestuur zal, indien twee regiobesturen of tenminste twee
procent van het totale ledenbestand per één januari van het lopende jaar,
zulks met opgave van redenen, verlangen, na ontvangst van het
schriftelijk verzoek daartoe, binnen een termijn van vier weken een
buitengewone algemene ledenvergadering uitschrijven.

5.

Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het
bepaalde in artikel 18 of door toezending van convocaties aan de leden.

Artikel 17.
Uitvoering algemene ledenvergaderingen.
1.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal ten minste dertig dagen
tevoren in het verenigingsblad worden aangekondigd met vermelding van
plaats, datum, uur en agendapunten. Buitengewone algemene
ledenvergaderingen worden op dezelfde wijze aangekondigd.

2.

Leden kunnen tijdens een algemene ledenvergadering aan het
hoofdbestuur vragen stellen over het gevoerde/te voeren beleid, over de
te behandelen agendapunten, of een resolutie/voorstel indienen. Bij
voorkeur dienen zij hun vragen, resolutie of voorstel met redenen
omkleed ten minste veertien dagen vóór de vergadering schriftelijk in te
zenden aan de secretaris van het hoofdbestuur, met vermelding van de
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naam van de persoon/personen die de vragen, resolutie of het voorstel
tijdens de vergadering zal/zullen toelichten.
Artikel 18.
Openstelling algemene ledenvergaderingen.
1.

Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben alle in artikel 4 lid 1
genoemde personen. Geen toegang hebben geschorste leden. Over
toelating van andere dan de hierboven bedoelde personen beslist het
dagelijks bestuur.

2.

Ieder lid, dat stemrecht bezit, heeft één stem. Een stemgerechtigd lid is
bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te
doen uitbrengen. Een lid kan slechts twee medestemgerechtigde leden ter
vergadering vertegenwoordigen.

3.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.

4.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene ledenvergaderingen genomen met de helft plus
één van de geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht geldig te
zijn uitgebracht.

5.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij staking
van stemmen bij verkiezing van personen beslist het lot. Indien bij
verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die
het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd.

Artikel 19.
Leiding en notulering algemene ledenvergaderingen.
1.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij
afwezigheid door één van de vice-voorzitters of ingeval van hun
afwezigheid, door een door de overige bestuursleden aan te wijzen
bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in de leiding.

2.

Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
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voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
3.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de vorige lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

4.

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de vice-voorzitter/secretaris of bij diens ontstentenis door
een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van laatstbedoelde
vergadering ondertekend.

Artikel 20.
Reglementen.
1.

De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen, waaronder
een Huishoudelijk Reglement, vaststellen waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.

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

Artikel 21.
Statutenwijziging.
1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van
een algemene ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Met inachtneming van artikel 17 lid 1 moeten zij die de oproeping tot een
algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, tenminste dertig dagen vóór de dag der
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. Van deze ter-inzage-legging zal bij de
oproeping kennis worden gegeven.

3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen.
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4.

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

Artikel 22.
Ontbinding en vereffening.
1.

Artikel 21 leden 1 en 2, zijn van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding der vereniging.

2.

Een besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen
indien tien procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en
behoeft tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Indien
het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt binnen drie maanden daarna
een nieuwe vergadering belegd, waarbij dan met tenminste twee/derde
der geldig uitgebrachte stemmen een besluit tot ontbinding van de
vereniging kan worden genomen.

3.

Het batig saldo der vereniging valt na ontbinding der vereniging toe aan
één of meer andere instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel,
zoals door de algemene ledenvergadering in haar liquidatiebesluit aan te
wijzen.

4.

Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de
vereffening door het dagelijks bestuur.

5.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten voorzover mogelijk van kracht.

Artikel 23.
Slotbepaling.
In de gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet
voorzien, zal worden voorzien door het hoofdbestuur, onder goedkeuring van
een algemene vergadering.
EINDE STATUTEN

