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Statuten van de Vereniging van gemeentesecretarissen in Nederland (VGS) zoals
deze luiden na statutenwijziging op 15-11-2016 verleden voor mr. R.S. Oude
Hengel, notaris te 's-Gravenhage
STATUTEN ______________________________________________________________________________________________
Naam en zetel___________________________________________________________________________________________
Artikel 1 ___________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van gemeentesecretarissen in _______
Nederland (VGS) en is gevestigd te 's-Gravenhage. _____________________________________
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. _________________________________________
Doel van de vereniging _____________________________________________________________________________
Artikel 2 ___________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging stelt zich ten doel: bij te dragen aan een continue verbetering van __
het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland, met name op het terrein
van het lokaal bestuur; __________________________________________________________________________
2. De vereniging stelt zich mede ten doel: _______________________________________________________
a. het handhaven en uitdragen van de positie van gemeentesecretaris; ___________
b. het bevorderen van een goede uitoefening van de functie van ____________________
gemeentesecretaris, rekening houdend met de diversiteit van de functie; _______
c. het bevorderen van regelmatige onderlinge contacten tussen de leden; ________
d. het fungeren als gesprekspartner van relevante partijen op alle terreinen van _
het openbaar bestuur in Nederland; _____________________________________________________
e. het behartigen van de materiële belangen van de gemeentesecretaris naast of
in aanvulling op hetgeen op dit terrein door de vakbonden wordt gedaan._______
3. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door middel van: ________
a. het houden van congressen en studiebijeenkomsten, het ontwikkelen van _____
opleidingsinstrumentaria, het (doen) samenstellen van rapporten en adviezen
en (doen) verrichten van onderzoek, als mede het onderhouden van (digitale)
media; __________________________________________________________________________________________
b. het leggen en onderhouden van alle relevante contacten zowel lokaal, _________
regionaal, nationaal als internationaal; __________________________________________________
c. al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de vereniging
behorende activiteiten; ______________________________________________________________________
Dit alles in de ruimste zin van het woord. _____________________________________________________
Lidmaatschap van de vereniging ________________________________________________________________
Artikel 3 ___________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging bestaat uit natuurlijke personen. ____________________________________________
De vereniging kent gewone leden, kandidaat-leden, buitengewone leden en ________
ereleden. Waar in de statuten wordt gesproken van leden respectievelijk ____________
lid(maatschap), worden daaronder zowel de gewone leden, de kandidaat-leden, de
buitengewone leden als de ereleden respectievelijk het lidmaatschap van deze ____
leden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.____________________________________________________
2. a. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in __
dit artikel bepaalde. __________________________________________________________________________
b. Kandidaat-leden zijn zij, die als zodanig tijdelijk zijn toegelaten als lid van de _
vereniging, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. ______________________________
c. Buitengewone leden zijn zij, die de functie van secretaris/algemeen directeur _
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als bedoeld in lid 3 van dit artikel hebben vervuld, doch die eervol zijn __________
ontslagen wegens pensionering dan wel in het kader van een regeling die ____
gericht is op een flexibele pensionering; ________________________________________________
d. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de _________
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel ___
van het algemeen bestuur van de vereniging door de algemene _________________
ledenvergadering daartoe benoemd zijn. _______________________________________________
3. Als gewoon lid kunnen door het dagelijks bestuur personen worden toegelaten: ___
1 zij die de functie van secretaris/algemeen directeur vervullen van een __________
Nederlandse gemeente; ___________________________________________________________________
2. zij die een vergelijkbare functie vervullen in een samenwerkingsverband of bij
een openbaar lichaam in het Koninkrijk der Nederlanden. __________________________
3. zij die de functie van loco-secretaris vervullen op voordracht van ________________
gemeentesecretaris/algemeen directeur van de betreffende gemeente. _________
Het algemeen bestuur kan in een reglement nadere invulling geven aan de _________
hiervoor onder 2. bedoelde functies. __________________________________________________________
Aanmelding voor het (buiten-)gewoon lidmaatschap geschiedt bij het secretariaat _
van de vereniging. Het dagelijks bestuur beslist binnen een maand na aanmelding
over de toelating. Een afwijzing wordt door of namens het dagelijks bestuur, met __
redenen omkleed, medegedeeld aan degene die zich heeft aangemeld. ______________
4. Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep op het algemeen bestuur,
schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende besluit - onder ____
verwijzing naar zijn recht van beroep - te zijner kennis is gebracht. In de ____________
eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur wordt hieromtrent uitspraak
gedaan. ______________________________________________________________________________________________
5. Het dagelijks bestuur houdt een register bij. Hierin zijn de namen en adressen van
alle leden opgenomen, alsmede de relevante gegevens van het bestuurslichaam _
waarbij het betreffende lid in dienst is. ________________________________________________________
6. De leden verbinden zich het doel van de vereniging zoveel mogelijk te bevorderen
en de statuten en reglementen van de vereniging na te leven. __________________________
7. a. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte per categorie ____
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ____________________________________
b. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke __________
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. _____
c. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid ______
geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in ____
enig jaar. _______________________________________________________________________________________
d. De algemene vergadering kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in _________
gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden. ________
Einde van het lidmaatschap van de vereniging ______________________________________________
Artikel 4 ___________________________________________________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: ________________________________________________________________________
a. door de dood van het lid; __________________________________________________________________
b. door opzegging door het lid; _______________________________________________________________
c. door opzegging door de vereniging; dit kan geschieden wanneer het lid niet __
langer aan de statutaire vereisten voldoet, wanneer het lid zijn verplichtingen _
jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs niet langer van de
vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; __________
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door ontzetting uit het lidmaatschap. Ontzetting kan alleen worden ______________
uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen, of
besluiten van de vereniging dan wel dat het lid de vereniging op onredelijke __
wijze benadeelt. ______________________________________________________________________________
2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van een ___
verenigingsjaar met een opzegtermijn van ten minste vier weken. Een lid kan ______
echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ______________________________
3. Opzegging door de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het dagelijks _____
bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis __
stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waarop is _________
opgezegd of ontzet. _______________________________________________________________________________
Het lid heeft gedurende één maand na de ontvangst van de kennisgeving recht ___
van beroep op het algemeen bestuur; dit recht van beroep moet in de _______________
kennisgeving worden vermeld. _________________________________________________________________
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. _________
4. Het dagelijks bestuur is te allen tijde bevoegd een lid te schorsen, indien gronden
tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie _______
maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door _
het verloop van die termijn. ______________________________________________________________________
5. Een opzegging die niet voldoet aan het in dit artikel lid 2, tweede volzin bepaalde,
doet het lidmaatschap beëindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op __
de datum waarop is opgezegd. _________________________________________________________________
6. In het huishoudelijk reglement als bedoeld in deze statuten kunnen nadere regels
worden opgenomen ten aanzien van de beroepsprocedure tegen ontzetting uit het
lidmaatschap. ______________________________________________________________________________________
7. Na opzegging kan het lidmaatschap nog een jaar voortduren, mits de jaarlijkse ____
bijdrage door het lid is voldaan. ________________________________________________________________
Bestuur __________________________________________________________________________________________________
Artikel 5 ___________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging kent een voorzitter, een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
2. De voorzitter van de vereniging is zowel voorzitter van de algemene _________________
ledenvergadering als van het algemeen en dagelijks bestuur. ___________________________
3. Het algemeen bestuur bestaat uit: ____________________________________________________________
een lid namens elke provincie, met uitzondering van de provincies Gelderland,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant die ieder door twee leden _____
worden vertegenwoordigd; _________________________________________________________________
een of twee leden namens de leden, niet zijnde gemeentesecretarissen; _______
de leden van het dagelijks bestuur. ______________________________________________________
4. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur is __
bevoegd een voordracht op te maken. Uit de voordracht blijkt of deze betrekking __
heeft op het algemeen bestuur of op het dagelijks bestuur. ______________________________
De voordracht is bindend. _______________________________________________________________________
De algemene vergadering is vrij in de benoeming als de voordracht niet uiterlijk bij
de oproeping voor de algemene vergadering door het bestuur is meegedeeld. _____
5. De voorzitter wordt zonder bindende voordracht door de algemene vergadering uit
de gewone leden gekozen. Degene die zich verkiesbaar wil stellen voor de functie
van voorzitter dient zijn voornemen ten minste tien dagen voor de betreffende _____
d.
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vergadering schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur. __________________
6. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en ten minste vier en maximaal acht
andere leden._______________________________________________________________________________________
Duur en beëindiging bestuurslidmaatschap ___________________________________________________
Artikel 6 ___________________________________________________________________________________________________
1. De benoeming van de voorzitter geschiedt voor drie jaar. De aftredend voorzitter is
terstond herbenoembaar door de algemene ledenvergadering voor nog één ________
periode van drie jaar. _____________________________________________________________________________
2. De benoeming tot lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur geschiedt
eveneens voor drie jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, ___
met dien verstande dat een lid nimmer langer dan zes jaar aaneengesloten lid van
het algemeen bestuur en/of van het dagelijks bestuur kan zijn. Voor bestuursleden
die als zittend algemeen bestuurslid tot dagelijks bestuurslid worden benoemd kan
bij reglement van deze maximale zittingstermijn worden afgeweken. __________________
3. Elk bestuurslid (waaronder begrepen de voorzitter) kan te allen tijde door de _______
algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Dit geldt ook als het _
bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag uit de bestuursfunctie, eindigt
door het verloop van die termijn. _______________________________________________________________
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ____________________________________________________
a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; _________________________
b. door bedanken voor de bestuursfunctie; _______________________________________________
c. door periodiek aftreden. ____________________________________________________________________
5. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. ______________________________________________
Besluitvorming van het bestuur __________________________________________________________________
Artikel 7. __________________________________________________________________________________________________
1. Besluiten van het algemeen en het dagelijks bestuur worden genomen met ________
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande _
dat meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig dient te zijn in de _____________
vergadering waarin het besluit wordt genomen. Onder volstrekte meerderheid _____
wordt verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen. _____________
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd. _
Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staken van de _______
stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen ____
wederom dan beslist het lot. ____________________________________________________________________
3. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, wordt het geacht te zijn _
aangenomen._______________________________________________________________________________________
4. Als de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van __________
personen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.__________________________________
5. Bij schriftelijke stemmingen kan - op voorstel van de voorzitter - uit de aanwezige _
bestuursleden een commissie van stemopneming worden benoemd. _________________
6. De secretaris is belast met de zorg voor de samenstelling van de notulen van de _
vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur. Na vaststelling in de ___
betreffende vergadering worden de notulen door de voorzitter en de secretaris ____
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het _______
oordeel van de voorzitter ten aanzien van de inhoud van een genomen besluit - ___
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd besluit - en ten ______
aanzien van de uitslag van de stemming niet bindend. ____________________________________
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7.

Bij huishoudelijk reglement kan worden bepaald of het stemrecht ook uitgeoefend
kan worden door middel van een elektronisch communicatiemiddel, waarbij tevens
wordt bepaald onder welke voorwaarden dat kan. _________________________________________
Bestuurstaken en vertegenwoordiging _________________________________________________________
Artikel 8 ___________________________________________________________________________________________________
1 Behoudens de beperkingen die volgen uit de statuten is het dagelijks bestuur ______
belast met het besturen van de vereniging. __________________________________________________
2. Indien het dagelijks bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn ________________
bevoegdheden, mits het dagelijks bestuur nog uit tenminste drie leden bestaat, en
onverminderd de verplichting van het dagelijks bestuur om in de vacature(s) te ____
doen voorzien door het algemeen bestuur. _________________________________________________
3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
in eigendom verkrijgen, verkopen, vervreemden of bezwaren van _____________________
registergoederen. Alvorens hiertoe over te gaan wordt de toestemming van het ___
algemeen bestuur hiervoor gevraagd. ________________________________________________________
4. Tot de taak van het dagelijks bestuur behoort onder meer:_______________________________
a. het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen en het uitvoeren van _
de door deze algemene ledenvergadering genomen besluiten; ____________________
b. het voorbereiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het _____
uitvoeren van de door het algemeen bestuur genomen besluiten _________________
c. het organiseren van het jaarcongres van de vereniging; ____________________________
d. de dagelijks leiding over de werkzaamheden van de vereniging; _________________
e. al hetgeen overigens van belang is voor het waarborgen van een goede gang
van zaken. _____________________________________________________________________________________
5. a. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging. _____________________________
b. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door: ____________________________
1. de (vice-)voorzitter tezamen met de secretaris; of _______________________________
2. de (vice-)voorzitter tezamen met de penningmeester; of _______________________
3. de secretaris tezamen met de penningmeester. ________________________________
6. Tot de taak van het algemeen bestuur behoort onder meer: ____________________________
a. Het voorlopig vaststellen van de door het dagelijks bestuur opgestelde _________
rekening en begroting van de vereniging en deze aan de algemene _____________
ledenvergadering ter vaststelling aan te bieden; ______________________________________
b. Het benoemen van de deskundige ter controle van de jaarstukken; ______________
c. Het toewijzen van het jaarcongres van de VGS aan een van de kringen van de
vereniging en het bepalen van het (inhoudelijk) thema van dit jaarcongres. _____
d. Het vaststellen van de aan de algemene vergadering voor te leggen ____________
voorstellen; ____________________________________________________________________________________
e. Het vaststellen van het jaarprogramma van het dagelijks bestuur; ________________
f. De benoeming van de vertrouwenspersonen van de vereniging; __________________
g. Al hetgeen overigens van belang is voor het waarborgen van een goede gang
van zaken binnen de vereniging en waarin niet nader is voorzien door deze ___
statuten.________________________________________________________________________________________
Algemene Ledenvergadering _____________________________________________________________________
Artikel 9 ___________________________________________________________________________________________________
1. Wanneer het algemeen bestuur dan wel het dagelijks bestuur dit wenselijk _________
oordeelt of wanneer hij daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is, roept de
voorzitter de algemene ledenvergadering bijeen. ___________________________________________
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2.

Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende deel van de
stemgerechtigde leden van de vereniging verplicht tot het bijeenroepen van een __
algemene ledenvergadering binnen vier weken na indiening van het verzoek. ______
Indien niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg wordt gegeven door ____
middel van het uitsturen van de uitnodiging, kunnen de verzoekers zelf tot __________
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de voorzitter de algemene ______________
ledenvergadering bijeenroept. __________________________________________________________________
3. De leden worden ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk, onder opgave
van de agenda, ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van oproeping en die
van de vergadering niet worden meegerekend. De leden kunnen eveneens worden
opgeroepen middels een e-mail aan het door de leden aan de vereniging ___________
verstrekte e-mailadres en/of middels plaatsing van de oproeping op de website ___
van de vereniging. _________________________________________________________________________________
4. In de algemene ledenvergadering komen mede aan de orde: ___________________________
a. de bekrachtiging van de voorziening in vacatures in het algemeen bestuur; ____
b. de vaststelling van de jaarrekening van de vereniging inclusief de verklaring __
van de accountant; __________________________________________________________________________
c. de vaststelling van het jaarverslag van de vereniging; ______________________________
d. de vaststelling van de jaarlijkse contributie; ____________________________________________
e. de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar. _____________
5. Alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan het algemeen bestuur _
dan wel aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen komen aan de algemene _______
ledenvergadering toe. ____________________________________________________________________________
Toegang tot vergaderingen en stemrecht ______________________________________________________
Artikel 10 __________________________________________________________________________________________________
1. Alle leden van de vereniging die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de _________
algemene ledenvergadering. Alle gewone leden hebben daarin één stem. Een ____
geschorst lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit __
tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. _______
2. Een stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander ___
stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de
volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd. Eén lid kan ___
een onbeperkt aantal andere leden vertegenwoordigen. __________________________________
Voorzitterschap en notulen _________________________________________________________________________
Artikel 11. _________________________________________________________________________________________________
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de _________
vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken deze, dan treedt één van de _______
andere dagelijks bestuursleden op als voorzitter. Kan op deze wijze niet in het _____
voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in het ____________
voorzitterschap. ____________________________________________________________________________________
2. Van een algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde _____
vergadering dan wel in een volgende algemene ledenvergadering worden __________
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend. De
inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. _________________________
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering _______________________________________
Artikel 12. _________________________________________________________________________________________________
1. De algemene ledenvergadering kan besluiten nemen ongeacht het aantal __________
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aanwezige of vertegenwoordigde leden. _____________________________________________________
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig __
uitgebrachte stemmen. __________________________________________________________________________
3. Over zaken en personen wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een ________
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de __
stemming verlangt. _______________________________________________________________________________
Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. ________________________________
5. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde aanwezige __
hoofdelijk stemmen verlangt. ____________________________________________________________________
6. Als bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van de ___
stemmen heeft gekregen, vindt een tweede stemming plaats. Als dan weer _________
niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen krijgt, vinden herstemmingen
plaats totdat een persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen of totdat er ___
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. In dat geval beslist het _
lot. Bij bedoelde herstemmingen (waaronder niet de tweede stemming is ____________
begrepen) wordt telkens gestemd tussen personen waarop bij voorgaande _________
stemming is gestemd. Degene op wie bij de voorafgaande stemming de minste ___
stemmen zijn uitgebracht, valt steeds af. Is bij de voorgaande stemming op meer _
dan een persoon het minste aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting ___
uitgemaakt op wie er niet meer kan worden gestemd. _____________________________________
7. Als de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van __________
personen, is dat voorstel verworpen. __________________________________________________________
8. Het in de algemene ledenvergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat
door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. _______________________________________________________________________________
9. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 8 van dit artikel bedoelde ________
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de
meerderheid van de vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming _________
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _________________________
10. Bij schriftelijke stemmingen kan - op voorstel van de voorzitter - uit de aanwezige _
leden een commissie van stemopneming worden benoemd. ____________________________
11. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een ____
elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het _
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan ___
kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan _____
uitoefenen. __________________________________________________________________________________________
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch __________
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend __________
gemaakt. ____________________________________________________________________________________________
Jaarverslag, rekening en verantwoording ______________________________________________________
Artikel 13 __________________________________________________________________________________________________
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _________________________________________
2. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. _____________________________________________
Het dagelijks bestuur is verplicht zodanig aantekening van de vermogenstoestand
van de vereniging te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en _______________
verplichtingen kunnen worden gekend. _______________________________________________________
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Het dagelijks bestuur brengt door tussenkomst van het algemeen bestuur in een __
algemene ledenvergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van een __
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ________
ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en een staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ___
ondertekend door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris van het _______
dagelijks bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn _
kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze ______
verplichtingen nakomen. _________________________________________________________________________
4. Goedkeuring van de in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken door de algemene ____
ledenvergadering strekt tot decharge van het algemeen en dagelijks bestuur voor
de uit die stukken blijkende handelingen. ____________________________________________________
5. Het dagelijks bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 ten ___
minste zeven jaar te bewaren. __________________________________________________________________
Jaarlijkse bijdrage ____________________________________________________________________________________
Artikel 14 __________________________________________________________________________________________________
1. De gewone leden, de kandidaat-leden en de buitengewone leden zijn gehouden __
tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage (contributie), zoals die per categorie leden
door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. _________________________________
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen te besluiten tot gehele of _
gedeeltelijke ontheffing van deze betalingsverplichting. ___________________________________
3. De bijdrage dient ieder jaar voor een februari van het lopend jaar te worden ________
voldaan op een door het dagelijks bestuur aan te geven wijze. __________________________
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt,
is de jaarlijkse bijdrage (contributie) voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd,
tenzij bij reglement anders is bepaald. ________________________________________________________
Statutenwijziging _____________________________________________________________________________________
Artikel 15 __________________________________________________________________________________________________
1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht, anders dan door een _______
besluit van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering moet _
dan zijn opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal __
worden voorgesteld. ______________________________________________________________________________
2. De voorzitter, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging heeft gedaan, moet ten minste vijf dagen ____
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde _________
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt ____________
gehouden. Bovendien moet de voorzitter een afschrift van het wijzigingsvoorstel __
aan alle leden doen toekomen. _________________________________________________________________
3. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen met ten
minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene ______
ledenvergadering. _________________________________________________________________________________
4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is ____
opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder lid van het dagelijks ______
bestuur bevoegd. __________________________________________________________________________________
Ontbinding ______________________________________________________________________________________________
3.
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Artikel 16 __________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ____________
ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 15 lid 1 en lid 3 is van overeenkomstige
toepassing. _________________________________________________________________________________________
2. Bij ontbinding van de vereniging is het dagelijks bestuur onder toezicht van het ____
algemeen bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en _____________
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden _______
toegevoegd: in liquidatie. ________________________________________________________________________
3. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een deel naar rato van de __
contributieverplichting van het betreffende lid. Bij het besluit tot ontbinding kan ____
echter ook een andere bestemming aan dit saldo worden gegeven. ___________________
Huishoudelijk reglement ____________________________________________________________________________
Artikel 17 __________________________________________________________________________________________________
1. Het algemeen bestuur is bevoegd tot vaststelling of wijziging van een huishoudelijk
reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten of de wet.
2. Een besluit tot het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement kan _____
slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte __
stemmen.____________________________________________________________________________________________
Inschrijving kamer van koophandel ______________________________________________________________
Artikel 18 __________________________________________________________________________________________________
1. Het dagelijks bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het daartoe _
bestemde register, gehouden door de Kamer van Koophandel en een authentiek _
afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de
statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.______________________________________
2. Het dagelijks bestuur zorgt er voor dat in bedoeld register steeds worden ___________
ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van de leden van het ____
dagelijks bestuur en van andere personen, die de vereniging kunnen ________________
vertegenwoordigen. _______________________________________________________________________________
EINDE STATUTEN _____________________________________________________________________________________

