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Naam en Zetel
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vereniging Grootgebruikers Postdiensten.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Doel
Artikel 2

2.1.

De vereniging heeft ten doel:
het realiseren van een optimale prijs-kwaliteitverhouding en transparantie
voor grootgebruikers in de postmarkt door het stimuleren van een effectieve
marktwerking op de postmarkt en belangenbundeling;
belangenbehartiging richting institutionele partijen door middel van het
beïnvloeden van beleid en het meedenken over de toekomst van de postmarkt;
onderzoek en kennisuitwisseling door middel van het onderling
uitwisselen van ervaring en kennis over de postmarkt en het gezamenlijk
anticiperen op ontwikkelingen op de postmarkt (innovatie);
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
De vereniging streeft geen winstdoel na.

2.2.

Verwezenlijking doel
Artikel 3

De vereniging streeft het in artikel 2.1 omschreven doel na met de volgende middelen:
3.1.
het houden van vergaderingen, het organiseren van voordrachten, het uitgeven van
publicaties en het verstrekken van adviezen en inlichtingen;
3.2.
het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de postmarkt en het
geven van voorlichting daarover aan haar leden;
3.3.
het adviseren van haar leden;
3.4.
het in voorkomende gevallen naar buiten optreden als vertegenwoordiger en/of
belangenbehartiger van leden of de leden als geheel in contacten met bedrijven en
officiële instanties;
3.5.
het voorbereiden en nemen van maatregelen, welke dienstig kunnen zijn aan de
gemeenschappelijke belangen van haar leden;
3.6.
het bevorderen van normering en standaardisering ten aanzien van postdiensten en
postprocessen;
3.7.
het vertegenwoordigd zijn in of bij organen die van belang zijn bij ontwikkelingen en/of
toepassingen op de postmarkt;
3.8.
het waar noodzakelijk organiseren van opleidingen en/of coördineren van opleidingen
via opleidingsinstituten;
3.9.
het samenstellen van een documentatiecentrum en deze toegankelijk maken voor de
leden;
3.10.
het aangaan van duurzame samenwerkingsovereenkomsten met brancheorganisaties
die vergelijkbare activiteiten uitoefenen als de vereniging;
3.11.
alle andere wettige middelen, die aan haar doelstelling kunnen bijdragen.
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Leden, relaties en vervoerders
Artikel 4

4.1.

De vereniging kent leden, relaties en vervoerders. Slechts leden zijn leden in de
zin van de wet.
Leden van de vereniging kunnen slechts zijn publiekrechtelijke organen en
rechtspersonen die direct of indirect (via bijvoorbeeld een mailinghuis) poststukken
verzenden en wier jaarlijkse uitgaven aan het verzenden van poststukken ten minste
vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) bedragen, of een ander door het bestuur vast
te stellen bedrag. Het bestuur is gerechtigd van organen of personen die lid wensen te
worden een (accountants)verklaring te verlangen als bewijs van de juistheid van deze
opgave.
Van het lidmaatschap zijn uitgesloten binnen of buiten Nederland gevestigde, nationaal
of internationaal opererende rechts- en/of natuurlijk personen tot wier kernactiviteiten
en/of die van moeder, dochter of zustermaatschappij, commerciële dienstverlening op
het gebied van postdiensten behoort.
Leden zijn verplicht desgevraagd naar redelijkheid en billijkheid capaciteit beschikbaar
te stellen in de vorm van deelname aan activiteiten van de vereniging zoals
werkgroepen.
Relaties kunnen uitsluitend publiekrechtelijke organen en rechtspersonen zijn waarvan
het produceren en verzenden van poststukken de belangrijkste directe bedrijfsactiviteit
is of hieraan dienstbaar is en die op grond van het tweede lid van het lidmaatschap zijn
uitgesloten en die niet kwalificeren als vervoerder als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
Relaties mogen deelnemen aan door het bestuur aan te wijzen kennis- en
netwerkbijeenkomsten, thematafels en onderzoeken. Het bestuur kan besluiten dat
relaties ook andere rechten hebben.
Vervoerders kunnen uitsluitend publiekrechtelijke organen en rechtspersonen zijn
waarvan het vervoeren en bezorgen van poststukken de belangrijkste directe
bedrijfsactiviteit is en die op grond van het tweede lid van het lidmaatschap zijn
uitgesloten en die niet kwalificeren als relatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
Vervoerders mogen deelnemen aan door het bestuur aan te wijzen
netwerkbijeenkomsten. Het bestuur kan besluiten dat vervoerders ook andere rechten
hebben.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Toelating leden, relaties en vervoerders
Artikel 5

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Het verzoek tot toelating als lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur op een door het
bestuur vast te stellen wijze.
Tot toelating van een lid besluit het bestuur met ten minste twee/derde van de ter
vergadering geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur beslist binnen twee maanden
over de toelating.
Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mee of deze is toegelaten of geweigerd.
Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.
Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering toestaan dat een gegadigde
die niet voldoet aan de in artikel 4 vermelde voorwaarden, toch tot het lidmaatschap
wordt toegelaten. Ook kan op voorstel van het bestuur de algemene vergadering
besluiten dat een gegadigde, die wel voldoet aan de in artikel 4 vermelde voorwaarden,
niet tot het lidmaatschap wordt toegelaten.
Het lidmaatschap neemt een aanvang, indien de aanvrager door het bestuur als lid
werd toegelaten, op de datum van de in lid 3 bedoelde kennisgeving en, indien de
aanvrager door de algemene vergadering als lid werd toegelaten, op de dag van de
algemene vergadering waarin zulks werd beslist.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden worden
ingeschreven; leden moeten hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan het
bestuur op te geven. Het register is ter inzage van de leden.
Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.
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5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

Het bestuur publiceert regelmatig een overzicht waarin alle leden zijn opgenomen.
Het bestuur kan publiekrechtelijke organen en rechtspersonen als bedoeld in artikel 4
lid 4 respectievelijk lid 6 uitnodigen om zich aan te sluiten als relatie respectievelijk
vervoerder, gelijk die publiekrechtelijke organen en rechtspersonen bij het bestuur een
schriftelijk verzoek tot aansluiting als relatie respectievelijk vervoerder kunnen indienen.
Het bestuur besluit over de aansluiting van de relatie respectievelijk vervoerder en stelt
nadere voorwaarden welke opgenomen worden in een aansluitingsovereenkomst
tussen de relatie respectievelijk vervoerder en de vereniging.
De duur van de aansluiting van de relatie respectievelijk vervoerder en de jaarlijks door
de relatie respectievelijk vervoerder verschuldigde bijdrage aan de vereniging worden
tevens opgenomen in de aansluitingsovereenkomst.

Schorsing
Artikel 6
6.1.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van ten hoogste vier
maanden indien het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of met handelingen of gedragingen het belang van de
vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
6.2.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, terwijl de lidmaatschapsverplichtingen
blijven bestaan.

Beëindiging lidmaatschap
Artikel 7
7.1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
doordat een lid-rechtspersoon anders dan door juridische fusie of splitsing
ophoudt te bestaan;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging namens de vereniging;
d.
door ontzetting.
7.2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar. Dit kan voor het eerst nadat het lidmaatschap ten minste drie
kalenderjaren heeft geduurd. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving per
aangetekende post welke uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar
(vóór een oktober) in het bezit van het bureau van de vereniging moet zijn. Deze is
verplicht de ontvangst binnen acht (8) dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerst volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden, mits bij aangetekende brief,
indien redelijkerwijs van het lid 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 juridische fusie of splitsing.
Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in
geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
7.3.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur bij aangetekende brief met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid,
na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten
volle aan zijn geldelijke verplichting jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede
wanneer het lid naar mening van het bestuur heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten welke door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. De opzegging
door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds met opgave van de reden(en).
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7.4.

7.5.
7.6.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat
het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis
stelt bij aangetekende brief. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Het beroep dient
bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van
eventuele functies, welke hij in de vereniging bekleedt.
De algemene vergadering kan het besluit met betrekking tot ontzetting slechts teniet
doen met een meerderheid van tweederde van het aanwezige aantal stemmen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het
betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
In de gevallen sub 3 en 4 bedoeld, zal het bestuur tevens naar redelijkheid de
voorwaarden vaststellen, welke het nodig acht teneinde schade voor de vereniging te
voorkomen of te beperken.

Verplichtingen van de leden. Contributie en andere inkomsten
Artikel 8
8.1.
De leden zijn verplicht:
a.
tot betaling van een jaarlijkse contributie;
b.
tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten
van de vereniging;
c.
aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor
een goede uitvoering van de taak van de vereniging, voor zover dit in redelijkheid
en billijkheid van het lid gevraagd kan worden.
8.2.
De begroting en contributie voor het volgende verenigingsjaar worden jaarlijks door de
algemene vergadering vastgesteld.
8.3.
Nieuwe leden betalen in het jaar van aanmelding de contributie naar rato van het aantal
maanden dat men lid is, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand
wordt gerekend. Tevens dient éénmalig inschrijfgeld betaald te worden, waarvan de
hoogte jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
8.4.
Indien de kosten van de vereniging niet uit de contributies bestreden kunnen worden,
legt het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel voor om in de ontbrekende
middelen te voorzien door een hoofdelijke omslag.
8.5.
Het bestuur kan bepalen dat voor deelname aan bijzondere activiteiten een extra
financiële bijdrage verschuldigd is ter dekking van de aan die activiteit verbonden
kosten.

Bestuur
Artikel 9
9.1.
De vereniging wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit ten minste vier (4)
bestuurders, onder toezicht van een raad van commissarissen indien en zolang deze
met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 1 is ingesteld.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en commissarissen.
9.2.
Het bestuur wordt door de algemene vergadering buiten de leden benoemd voor een
periode van drie (3) jaar. Een rechtspersoon kan niet tot bestuurder of commissaris
worden benoemd.
9.3.
Bestuurders en commissarissen kunnen door de algemene vergadering te allen tijde
worden geschorst en ontslagen; voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
9.4.
Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
Voorzitter van het bestuur is de bestuurder die als zodanig door de algemene
vergadering wordt aangewezen.
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9.5.

9.6.

9.7.

Jaarlijks worden bestuurders door de algemene vergadering benoemd op bindende
voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste vier leden. Bij het opmeten
van de bindende voordracht door het bestuur zal het bestuur zo mogelijk personen die
in dienst zijn van een lid ter benoeming voordragen. Aan elke voordracht kan het
bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
Jaarlijks treden één of meer bestuursleden af in de jaarlijkse algemene vergadering
volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende(n) is/zijn terstond
herkiesbaar. Een persoon kan niet langer dan negen (9) jaar bestuurder zijn. Bij
tussentijds aftreden vindt benoeming plaats van het nieuwe bestuurslid voor de
resterende tijd van het rooster.
De bestuursleden kunnen een honorering genieten. Deze honorering wordt vastgesteld
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

Artikel 10
10.1.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk
acht(en). De bestuurders worden door de secretaris bij oproepingsbrief, onder
vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van
de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de
voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden
afgeweken.
10.2.
De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris houdt de notulen.
Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de vergadering een
van de aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering respectievelijk het
houden van de notulen zal zijn belast.
10.3
Een bestuurder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder doen
vertegenwoordigen.
10.4.
Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van het ingevolge
artikel 9, lid 1 door de algemene vergadering vastgestelde aantal bestuurders ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordig is.
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
10.5.
Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of
ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
10.6.
De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
Artikel 11
Behalve door ontslag hem - met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 lid 2 - door de
algemene vergadering gegeven, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:
a.
door overlijden;
b.
door vrijwillig of periodiek aftreden;
c.
doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt, hij
op enigerlei andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan
tengevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook doordat hij onder
curatele wordt gesteld.

Dagelijks bestuur en directie
Artikel 12
12.1.
Het bestuur kan een deel van haar taken delegeren aan een door het bestuur in te
stellen dagelijks bestuur.
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12.2.

12.3.

12.4.

De leden van het dagelijks bestuur worden door het bestuur uit haar midden benoemd
en kunnen door het bestuur als lid van het dagelijks bestuur worden geschorst en
ontslagen.
Het bestuur kan besluiten dat een deel van haar werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd door een directeur of een directie. De directeur casu quo de leden van de
directie worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
De verhoudingen tussen het bestuur en het dagelijks bestuur casu quo de directeur/directie wordt geregeerd door een reglement dat wordt opgesteld door het bestuur.

Bevoegdheid bestuur
Artikel 13
13.1.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt
vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd
door voorzitter en secretaris tezamen.
13.2.
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden
of de leden van het dagelijks bestuur casu quo de directeur/directie om de vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
13.3.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van geldleningen alsmede tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen als
ook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. In geval zodanige
goedkeuring ontbreekt, is het bestuur niet bevoegd de vereniging ter zake van deze
rechtshandelingen te vertegenwoordigen.

Raad van commissarissen
Artikel 14
14.1.
De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad van
commissarissen. Het besluit tot instelling van de raad van commissarissen treedt in
werking met ingang van de dag van nederlegging van een zodanig besluit ten kantore
van het handelsregister.
Indien en zolang op grond van het in dit lid bepaalde een raad van commissarissen is
ingesteld, is op de raad van commissarissen en zijn leden dit artikel van toepassing;
14.2.
De algemene vergadering kan besluiten tot het opheffen van de op grond van het vorige
lid ingestelde raad van commissarissen. Het in de tweede zin van het vorige lid
bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
14.3.
Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de
vereniging wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. Hij staat het bestuur
met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar
het belang van de vereniging. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig
de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
14.4.
Indien er meer dan een commissaris is, zal de raad van commissarissen uit zijn midden
een president-commissaris benoemen. De raad van commissarissen benoemt voorts,
uit of buiten zijn midden, een secretaris.
14.5.
De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement
opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen
wordt geregeld.
14.6.
De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang
zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vereniging en bevoegd zullen zijn inzage
te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen
van alle handelingen die hebben plaatsgehad, dan wel een gedeelte van deze
bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
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Werkgroepen
Artikel 15
15.1.
Het bestuur kan werkgroepen en commissies instellen, waarvan de samenstelling in
een huishoudelijk reglement geregeld wordt.
15.2.
De voorzitters van de werkgroepen worden door de leden van die werkgroepen
benoemd op voordracht van het bestuur.
15.3.
Leden zijn verplicht desgevraagd naar redelijkheid en billijkheid capaciteit beschikbaar
te stellen in de vorm van deelname aan activiteiten van de vereniging zoals
werkgroepen.
15.4.
Aan de activiteiten van de werkgroepen kunnen slechts natuurlijke personen die in
dienst zijn van een gewoon lid deelnemen, tenzij het bestuur anders besluit. In dit
laatste geval stelt het bestuur de voorwaarden vast waaronder niet leden kunnen
deelnemen.
15.5.
De voorzitters van de werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur.

Secretariaat
Artikel 16
Het secretariaat kan worden uitgeoefend door een daartoe door het bestuur in te stellen bureau.

Balans en staat van baten en lasten
Artikel 17
17.1.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend.
17.2.
Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. De agenda van de algemene vergadering
waarin de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten aan de orde
wordt gesteld, bevat tevens als onderwerp de verlening van decharge aan bestuurders
voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
17.3.
De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1
Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de in lid 2 bedoelde stukken te
onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de
algemene vergadering.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt dan benoemt de
algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel
van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de in lid 2 bedoelde
stukken en brengt aan de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit. Vereist dit
onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie op kosten van de vereniging zich
door een of meer deskundigen doen bijstaan.
17.4.
Het bestuur is verplicht de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
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Algemene vergadering
Artikel 18
18.1.
Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van veertien (14) dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle
leden te zenden schriftelijke mededeling.
18.2.
Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen
wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien
daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
18.3.
Na ontvangst van een verzoek, als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien (14) dagen, nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan, op de wijze waarop het bestuur de
algemene vergaderingen bijeenroept.

Stemrecht en stemming
Artikel 19
19.1.
Ieder lid wijst een persoon aan die dat lid binnen de vereniging kan vertegenwoordigen.
19.2.
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Ieder lid heeft één stem. Ieder
lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid.
19.3.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een dergelijk
besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris
aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering.
19.4.
Stemming over personen geschiedt uitsluitend schriftelijk; stemming over zaken kan
mondeling geschieden. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, echter
slechts op voorstel van de voorzitter.
19.5.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen
is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen
hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen
worden in dit artikel verstaan, geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking
komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
19.6.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de
juistheid daarvan wordt betwist, vindt een (nieuwe) stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
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Leiding algemene vergaderingen
Artikel 20
20.1.
De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal
de vice-voorzitter de vergadering leiden. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de
vice-voorzitter besluit de algemene vergadering zelf over het tijdelijk voorzitterschap
van de vergadering op voordracht van de aanwezige bestuursleden.
20.2.
Van het ter algemene vergadering behandelde worden door of namens de secretaris
notulen gehouden.

Bijzondere besluiten
Artikel 21
21.1.
Een besluit van het bestuur tot het voorbereiden van een voorstel tot juridische fusie of
splitsing behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
21.2.
Een besluit tot:
a.
schorsing of ontslag van een bestuurder;
b.
wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement;
c.
juridische fusie of splitsing;
d.
ontbinding van de vereniging,
kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van
ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering
waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
21.3.
Zijn ter vergadering waarin een besluit als in lid 2 bedoeld aan de orde wordt gesteld,
niet ten minste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden
binnen dertig (30) dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan
de orde gestelde voorstel kan worden genomen.
21.4.
Een oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot het nemen van
een in lid 2 bedoeld besluit aan de orde wordt gesteld, moet ten minste vier (4) weken
voor de dag van de vergadering worden gedaan.
21.5.
Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de
statuten of het huishoudelijk reglement bijeenroepen, moeten ten minste zeven (7)
dagen voor de dag van 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 der vergadering.
Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan.
Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel kunnen verkrijgen.
21.6.
Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt; iedere bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen
verlijden.
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Ontbinding
Artikel 22
22.1.
De vereniging wordt ontbonden:
a.
door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering,
genomen met inachtneming van artikel 21;
b.
na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de
toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
c.
door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
d.
door het geheel ontbreken van leden.
22.2.
Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het
bestuur van de vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot
ontbinding anders wordt bepaald.
22.3.
Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op
verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de
rechtbank vereffenaars benoemd.
22.4.
Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de algemene
vergadering beslist.
22.5.
Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden
van de vereniging berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is
aangewezen.

Huishoudelijk reglement
Artikel 23
23.1.
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het
stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement kan tevens bepalingen bevatten omtrent het instellen van
werkgroepen, de samenstelling, de taak en werkwijze van bedoeld werkgroepen.
23.2.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of
die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten.
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