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S T A T U T E N
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze 

Vloot”.
2. De vereniging is gevestigd te ’s-Gravenhage.
3. De vereniging is opgericht op zes en twintig mei negentienhonderd en zes en is 

aangegaan voor onbepaalde tijd.
Verenigingsjaar
Artikel 2
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Doel en middelen
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel:

a. de Nederlandse maritieme sector te ondersteunen;
b. deze onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek, 

bedrijfsleven en de overheid en hen voor de Nederlandse maritieme sector 
te interesseren; en

c. de maritieme belangstelling en betrokkenheid van de leden in hun 
onderlinge verkeer te bevorderen;

alles in de meest ruime zin des woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. mede met gebruikmaking van de bij haar leden aanwezige kennis en 
ervaring, de belangstelling voor en de kennisname van de belangen van de 
Nederlandse Maritieme Sector in al zijn geledingen en aspecten te 
bevorderen;

b. het (doen) uitgeven van een maritiem opinieblad en het in stand houden 
van een ‘website’;

c. het onderhouden van kontakten met de media teneinde de Nederlandse 
maritieme belangen en de ontwikkelingen, welke daarin plaatsvinden op 
politiek, technologisch en economisch terrein, toe te lichten en te 
becommentariëren;

d. jongeren te interesseren voor de Nederlandse maritieme sector;
e. het houden van congressen, lezingen, excursies en dergelijke activiteiten;
f. het samenwerken met Nederlandse en buitenlandse verenigingen, 

internationaal maritieme organisaties, instellingen en dergelijke welke een 
vergelijkbaar doel nastreven;

het verrichten van andere activiteiten, welke aan haar doelstelling dienstbaar 
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zijn.
3. Deelname aan verenigingsactiviteiten staat open voor alle leden en 

begunstigers van de vereniging, alsmede voor introducés voor zover de 
organisatie dat mogelijk of wenselijk maakt.

Lidmaatschap en begunstiging
Artikel 4
De vereniging kent leden, ereleden, jeugdleden en begunstigers.
Leden en begunstigers
Artikel 5
1. Leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het bestuur der vereniging 

hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn 
toegelaten.

2. Ereleden zijn personen die als zodanig op voordracht van het bestuur door de 
algemene ledenvergadering zijn benoemd en die de benoeming hebben 
aanvaard.
Ereleden zijn voorts diegenen die bij inwerkingtreden van deze statuten eerder 
als zodanig zijn benoemd.

3. Een voordracht tot benoeming tot erelid gaat vergezeld van een schriftelijke 
toelichting. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot benoeming van 
erelid wordt genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de 
uitgebrachte stemmen.

4. Jeugdleden zijn leden beneden een door de algemene ledenvergadering vast te 
stellen leeftijd, die zich als lid van het bestuur de vereniging hebben aangemeld 
en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

5. Begunstigers zijn:
a. personen of rechtspersonen, die jaarlijks vrijwillig en vast, een door de 

algemene ledenvergadering te bepalen bedrag bijdragen aan de 
vereniging;

b. personen of rechtspersonen die jaarlijks een variabel, door hen zelf te 
bepalen bedrag bijdragen aan de vereniging.

Einde van het lidmaatschap en de begunstiging
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting (royement).

2. De begunstiging eindigt door beëindiging van de vrijwillige bijdrage door de 
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begunstiger.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per één 

en dertig december van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met 
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 
mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is 
meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot 
fusie.
Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen 
in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt eveneens op de 
wijze en termijn als bepaald in het vorige lid.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden indien 
het lid ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdig zijn jaarlijkse contributie of 
enig ander door hem aan de vereniging verschuldigd bedrag voldoet.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of 
wanneer een 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 een maand na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de geschillencommissie. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het bepaalde in de tweede alinea van dit artikellid is van overeenkomstige 
toepassing in geval van opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in lid 4.

6. Van zijn voornemen tot opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in lid 4 en 
van zijn voornemen tot ontzetting uit het lidmaatschap bedoeld in lid 5 doet het 
bestuur onverwijld schriftelijk mededeling aan het betrokken lid onder opgave 
van de redenen die tot het voornemen hebben geleid.
Het bestuur neemt in deze gevallen zijn besluit tot opzegging casu quo 
ontzetting niet dan nadat een maand is verstreken sinds de verzending van de 
in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling. Gedurende deze termijn kan 
het betrokken lid het bestuur al die inlichtingen verstrekken, die het wenselijk 
acht. Het betrokken lid kan verlangen gedurende de bedoelde termijn door het 
bestuur te worden gehoord; de wens daartoe dient hij schriftelijk te kennen te 
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geven binnen twee weken na de ontvangst van de in de eerste zin bedoelde 
schriftelijke mededeling.
Van het bepaalde in de vorige zinnen van dit lid kan het bestuur afwijken in 
gevallen, waarin naar zijn oordeel de belangen van de vereniging het uitstel van 
het besluit tot opzegging casu quo ontzetting niet gedogen.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
niettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Geldmiddelen
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, 

bijdragen van de begunstigers en voorts uit erfstellingen, legaten, subsidies, 
schenkingen en andere inkomsten.

2. Ieder lid is een contributie verschuldigd aan de vereniging, waarvan het bedrag 
en de termijn wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Gelijktijdig 
wordt de bijdrage van de begunstigers, zoals genoemd in artikel 5 lid 5 sub a 
der statuten, vastgesteld. De algemene ledenvergadering kan voor 
onderscheiden categorieën van leden uiteenlopende contributiebedragen 
vaststellen, dan wel één of meer categorieën vrijstellen van de plicht tot 
contributiebetaling.

3. Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk anders 
bepaalt, zijn de ereleden vrijgesteld van contributiebetaling.

4. De algemene ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, met een 
meerderheid van twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen 
besluiten tot de heffing van een hoofdelijke omslag over de leden. Het bepaalde 
in lid 2 is daarop van overeenkomstige toepassing. Deze bepaling geldt niet in 
geval van ontbinding van de vereniging.

5. Het bestuur kan bepaalde leden op grond van hun beperkte financiële 
draagkracht, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen van 
contributiebetaling.

6. Het huishoudelijk reglement bevat voorschriften voor de inning van de 
contributies.

7. Erfstellingen worden door de vereniging aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving.

8. Indien aan de in het vorige lid genoemde erfstellingen alsmede aan subsidies, 
schenkingen of legaten, lasten of andere verplichtingen voor de vereniging zijn 
verbonden, zal het bestuur deze slechts kunnen aanvaarden met instemming 
van de algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering
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Artikel 8
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging 
zijn opgedragen.

2. In het bijzonder komt de algemene ledenvergadering de bevoegdheid toe 
inzake:
- het geven van aanwijzingen aan het bestuur betreffende de algemene 

lijnen van het te voeren beleid;
- het verlenen van toestemming casu quo goedkeuring terzake van besluiten 

van het bestuur als bedoeld in artikel 13 leden 2 en 4 van de statuten;
- het vaststellen van de jaarrekening;
- de goedkeuring van de door het bestuur voorgelegde begroting;
- de vaststelling van de hoogte van de contributie van de leden en
- de vaststelling van de bijdrage van begunstigers, als bedoeld in artikel 5 lid 

5 sub a der statuten;
- de goedkeuring van bestuursbesluiten terzake van de contractuele 

verhouding tussen de vereniging en de Stichting Maritiem Nederland met 
betrekking tot de uitgave van een maritiem opinieblad, alsmede met 
betrekking tot de benoeming en het ontslag van bestuurders van 
voornoemde stichting;

- de benoeming, ontslag en schorsing van de leden van het bestuur, 
alsmede, op voordracht van het bestuur, de invulling van de functies van 
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester;

- de vaststelling van de leeftijdsgrens voor jeugdleden;
- het instellen van de geschillencommissie en de kascommissie;
- het vaststellen casu quo wijzigen van het huishoudelijk reglement;
- de goedkeuring van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de 

vereniging.
Samenstelling van de algemene ledenvergadering
Artikel 9
De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
Bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering
Artikel 10
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene ledenvergadering gehouden, onder meer ter bespreking van het 
jaarverslag van het bestuur.

2. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 
dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur verplicht een algemene 
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ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier 
weken, indien ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden dit 
schriftelijk verzoekt. Indien het bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek 
geen gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan.

3. Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, 
onverminderd het bepaalde in lid 2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de 
adressen van de leden zoals deze zijn vermeld in het ledenregister en door 
vermelding op de website onder vermelding van de te behandelen 
onderwerpen, op een termijn van ten minste veertien dagen.

4. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet zijn 
geschorst. Over de toelating van andere personen beslist de voorzitter van de 
algemene ledenvergadering.

5. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft één stem. Een lid kan een 
ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van 
zijn stem, met dien verstande dat een lid ten hoogste voor twee andere leden 
als gevolmachtigde kan optreden.

6. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het 
bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 
plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen 
bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de daartoe door de 
voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden door de 
voorzitter van de vergadering en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan 
door hen ondertekend. De notulen worden in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering 
voorgelegd.

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
Artikel 11
1. De algemene ledenvergadering besluit bij volstrekte meerderheid van het aantal 

uitgebrachte stemmen, voor zover in de statuten niet een grotere meerderheid 
is voorgeschreven.

2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter van de vergadering 

een schriftelijke stemming gewenst acht.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

4. Het door de voorzitter van de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel 
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omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 
inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet 
schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het 
oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen 
de rechtsgevolgen van een oorspronkelijke stemming.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de algemene ledenvergadering.

6. In de algemene ledenvergadering brengt het bestuur verslag uit over zijn in het 
afgelopen boekjaar gevoerde beleid en legt de jaarrekening, bestaande uit een 
balans en een staat van baten en lasten, ter vaststelling aan de algemene 
ledenvergadering over.
Vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt het 
bestuur tot decharge voor zijn beleid voorzover dat uit de jaarrekening blijkt.

7. Indien omtrent de getrouwheid van de jaarrekening niet een verklaring van een 
accountant wordt overgelegd , benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks 
een commissie van drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
Deze commissie onderzoekt de hiervoor bedoelde stukken en brengt aan de 
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 
geven.

Bestuur; samenstelling en benoeming
Artikel 12
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf en 

ten hoogste elf leden.
2. De leden van het bestuur worden verkozen door de algemene ledenvergadering 

uit een of meer voordrachten. Tot het opmaken van een voordracht zijn 
bevoegd zowel het bestuur als ten minste dertig leden. De voordracht van het 
bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een 
voordracht vanuit de leden kan slechts geschieden indien ten minste dertig 
leden, niet zijnde leden van het bestuur, zich vóór die kandidaatstelling hebben 
verklaard door op de lijst van kandidaatstelling hun handtekening te plaatsen. 
De voordracht dient uiterlijk zeven dagen voor de dag waarop de algemene 
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ledenvergadering wordt gehouden bij het bestuur te zijn ingediend.
3. De invulling van de bestuursfuncties van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en 

penningmeester wordt, op voordracht van het bestuur, vastgesteld door de 
algemene ledenvergadering. Het bestuur is vrij om de overige bestuurfuncties 
onderling te verdelen

4. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door 
de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen bij besluit 
genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Indien in geval van schorsing van een lid van het bestuur de algemene 
ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft 
besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste lid van het bestuur wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden 
en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

6. De leden van het bestuur worden verkozen voor een periode van ten hoogste 
drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee 
opeenvolgende jaarlijkse vergaderingen van de algemene ledenvergadering.

7. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster, dat zoveel mogelijk zodanig is ingericht dat niet tegelijkertijd de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester aftreden.

8. Volgens het rooster aftredende leden van het bestuur zijn onmiddellijk 
herbenoembaar als bestuurslid, al dan niet in dezelfde functie.

9. Indien een tussentijdse vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk in de eerstvolgende jaarlijkse vergadering van de algemene 
ledenvergadering voorzien. Op het rooster neemt de tussentijds benoemde de 
plaats in van de gedefungeerde in wiens vacature hij werd benoemd. Deze 
gedeeltelijke zittingsperiode blijft buiten beschouwing voor de toepassing van 
het bepaalde in het vorige lid.

10. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Bestuur; taak en bevoegdheden
Artikel 13
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur dient zich 

te gedragen naar de door de algemene ledenvergadering te geven 
aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te voeren beleid.

2. Het bestuur is met toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd 
tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen en tot 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 
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verbindt.
3. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar en legt deze 

begroting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.
4. Onverminderd het overigens in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring 

van de algemene ledenvergadering onderworpen besluiten van het bestuur die 
betreffen:
a. het deelnemen in andere verenigingen of organisaties op nationaal of 

internationaal gebied;
b. het aangaan van rechtshandelingen, anders dan binnen de door de 

algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting, indien het daarmee 
gemoeide belang het in het huishoudelijk reglement genoemde bedrag te 
boven gaat.

De algemene ledenvergadering kan in het huishoudelijk reglement nog andere 
dan de hiervoor genoemde besluiten, mits duidelijk omschreven, aan zijn 
goedkeuring onderwerpen.

5. Onverminderd zijn verantwoordelijkheden kan het bestuur derden belasten met 
de uitvoering van feitelijke werkzaamheden. Het bestuur kan deze derden een 
honorering toekennen.

Bestuur; vergaderingen en besluitvorming
Artikel 14
1. Vergaderingen van het bestuur zullen worden gehouden wanneer de voorzitter 

dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk 
en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. 
Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de 
vereiste formaliteiten.

2. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen 
tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.

3. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
4. Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig zijn, kunnen over alle 

onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen 
niet in acht genomen.

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wijst 
het bestuur een ander bestuurslid als voorzitter aan.

6. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de 
bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk volmacht verlenen tot het 
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uitbrengen van zijn stem.
7. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke 

stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

8. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De 
notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke 
daarvan door hen getekend.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per email of per telefax 
hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van 
besluitvorming.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Vertegenwoordiging
Artikel 15
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voorzover uit de wet niet anders 

voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan 
twee gezamenlijk handelende bestuursleden, mits ten minste een van hen de 
functie bekleedt van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris of penningmeester.

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan bestuursleden en anderen om de 
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Dagelijks bestuur
Artikel 16
1. Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur benoemen, dat de 

dagelijkse leiding van de vereniging heeft en de besluiten van het bestuur 
uitvoert.

2. Indien en zodra het bestuur een dagelijks bestuur uit haar midden benoemt, 
geldt het volgende:
a. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf leden van de in artikel 12 lid 

1 genoemde leden van het bestuur, onder wie ten minste de voorzitter, 
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur.

b. Indien het aantal leden van het dagelijks bestuur beneden de vijf daalt, 
blijven de bevoegdheden van het dagelijks bestuur onverkort gehandhaafd, 
onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature(s) te 
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voorzien.
c. De leden van het dagelijks bestuur worden – met inachtneming van het 

bepaalde sub a – benoemd en ontslagen door het bestuur; hetgeen in 
artikel 12 is bepaald met betrekking tot het bestuur, is mutatis mutandis van 
overeenkomstige toepassing op het dagelijks bestuur.

d. Onder dagelijkse leiding als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden begrepen 
alle te verrichten (rechts)handelingen en/of te nemen besluiten ter 
verwezenlijking van het doel van de vereniging.

Commissies
Artikel 17
1. Ter behartiging van de verenigingsaangelegenheden stelt het bestuur een 

evenementencommissie in en kan het andere commissies instellen of adviseurs 
aanstellen. Het huishoudelijk reglement bevat dienaangaande regelen.

2. Als voorzitter van elk van deze commissies treedt op een lid van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement bevat regelen inzake de samenstelling, benoeming, 

taken en bevoegdheden van deze commissies.
4. Alle door het bestuur ingestelde commissies en aangestelde adviseurs zullen 

werkzaam zijn onder diens verantwoordelijkheid.
5. De algemene ledenvergadering benoemt een commissie ter bemiddeling in 

geschillen ontstaan binnen de vereniging tussen haar leden en haar organen, 
dan wel tussen organen onderling alsmede een kascommissie voor het 
onderzoek van de jaarrekening, zoals aangegeven in artikel 11 lid 7. Bij het 
huishoudelijk reglement worden dienaangaande regelen gesteld.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin 

worden geregeld de onderwerpen die krachtens deze statuten daarin regeling 
dienen te vinden en waarin tevens kan worden voorzien in hetgeen deze 
statuten niet of niet volledig bevatten.

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met 
de wet of met deze statuten.

3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement 
is het bepaalde in artikel 19 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 19
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de 

algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
2. Bij de oproeping tot een vergadering van de algemene ledenvergadering waarin 
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een voorstel tot statutenwijziging aan de orde wordt gesteld dient daarvan in de 
oproeping mededeling te worden gedaan.

3. Zij, die de oproeping tot die vergadering doen, moeten op een daartoe 
geschikte plaats voor al degenen die ter vergadering worden opgeroepen en 
aldaar stemrecht hebben ten minste veertien dagen voor de dag van de 
vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging 
woordelijk is opgenomen, ter inzage leggen tot na afloop van de vergadering. 
Op verzoek wordt het afschrift van het voorstel aan de betrokkenen 
toegezonden.

4. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen.

5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden is ieder lid van het bestuur bevoegd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 20
1. Het bepaalde in het voorgaande artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige 

toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding 
van de vereniging.

2. Tenzij de algemene ledenvergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit 
een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die 
ten tijde van de ontbinding lid waren van de vereniging.

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

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

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging 
uitgaan, moeten de woorden “in liquidatie” aan haar naam worden toegevoegd.

E I N D E   S T A T U T E N


