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STATUTEN.
HOOFDSTUK I
Naam, zetel en duur.
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: NEDERLANDS VERBOND VAN NATURISTEN "ZON
EN LEVEN".
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel, streven en middelen.
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het beleven en bevorderen van het naturisme. De
vereniging ziet het naturisme als een op zorg voor mens, natuur en milieu gerichte
levenswijze, die wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid en door
wederzijds begrip, respect en vertrouwen.
2. De vereniging streeft op grond van haar doel naar het bevorderen van een gezonde
leefwijze en een kritische instelling ten opzichte van leef-, eet- en drinkgewoonten.
Deze doelstelling is van levensbeschouwelijke aard.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten en van andere activiteiten, evenals het
verspreiden van geschriften waarbij aan het doel van de vereniging ruimere
bekendheid wordt gegeven;
b. het verwerven en in stand houden van terreinen;
c. het deelnemen aan, het oprichten en steunen van en het samenwerken met
instellingen die een gelijk of verwant doel nastreven;
d. positieve resultaten worden aangewend voor primaire activiteiten van de vereniging.
e. andere wettige middelen.
4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Structuur van de vereniging.
Artikel 3
1. De vereniging is een landelijke vereniging. Zij kent afdelingen, die geen
rechtspersoonlijkheid bezitten.
2. De hoogste macht in de vereniging wordt uitgeoefend door de algemene vergadering. De
vereniging wordt bestuurd door het hoofdbestuur.
3. De afdelingen kennen een algemene ledenvergadering, verder te noemen: de
afdelingsvergadering, en worden bestuurd door de afdelingsbesturen.
HOOFDSTUK II
Aangeslotenen.
Artikel 4
1. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn.

2.

De vereniging onderscheidt de volgende aangeslotenen:
a. leden;
b. kandidaat-leden;
c. jeugdleden;
d. donateurs.
3. Onder de in het vorige lid onderscheiden aangeslotenen wordt verstaan:
a. leden: zij die minstens twaalf maanden kandidaat-lid zijn geweest of zij die minstens
twaalf maanden jeugdlid zijn geweest en achttien jaar of ouder zijn en als zodanig
zijn toegelaten;
b. kandidaat-leden: zij die, na daartoe een schriftelijk verzoek te hebben ingediend, als
zodanig zijn toegelaten;
c. jeugdleden: kinderen van leden tot achttien jaar en zij die, na daartoe een schriftelijk
verzoek te hebben ingediend, als zodanig zijn toegelaten en jonger zijn dan achttien
jaar;
d. donateurs: zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te
ondersteunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse
minimumbijdrage. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De aangeslotenen bedoeld in het tweede lid van dit artikel onder a., b. en c. kunnen
uitsluitend door het hoofdbestuur op voordracht van het afdelingsbestuur tot de
vereniging worden toegelaten.
5. De leden, kandidaat-leden en jeugdleden hebben recht op het bijwonen van
bijeenkomsten voortvloeiend uit de in artikel 2 genoemde doelstellingen en toegang tot
de terreinen;
6. De leden, kandidaat-leden en jeugdleden zullen naar beste weten en kunnen trachten het
in artikel 2 lid 2 van deze statuten gestelde in hun gedrag en levenshouding te integreren.
7. De leden, kandidaat-leden en jeugdleden zullen naar vermogen meewerken aan de
opbouw en instandhouding van de terreinen en andere registergoederen van de
vereniging, dan wel aan de organisatie van de vereniging.
8. De leden, kandidaat-leden en jeugdleden dienen bij het verrichten van werkzaamheden
voor de vereniging de aanwijzingen die door de vereniging worden gegeven ter
bescherming van gezondheid en ter bevordering van veiligheid op te volgen.
9. De leden, kandidaat-leden en jeugdleden mogen bij het bezoeken van de terreinen en
andere registergoederen en tijdens de bijeenkomsten en andere activiteiten van de
vereniging niet roken en geen narcotica gebruiken.
10. De leden, kandidaat-leden en jeugdleden zijn verplicht de bepalingen van de statuten en
reglementen na te leven en de door hen verschuldigde contributies en andere bijdragen
tijdig te voldoen.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging, wanneer het lid zijn verplichtingen ten
opzichte van de vereniging niet nakomt of wanneer het lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap die in deze statuten daaraan zijn

gesteld, evenals wanneer van de vereniging in redelijkheid niet langer kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het
lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Dit is onder meer het geval wanneer sprake is van:
- burgerlijk of zedelijk wangedrag, binnen of buiten de vereniging;
- het verstrekken van onjuiste opgaven bij de aanvraag van het kandidaatlidmaatschap;
- schade aan de goede verstandhouding tussen de leden onderling en aan de
belangen of de goede naam van de vereniging als gevolg van het desbetreffende
lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden, tegen het
eind van het lopende verenigingsjaar met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, tenzij van het lid in
redelijkheid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een
opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige volzin, doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap, een besluit, waarbij de
financiële verplichtingen van de leden ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 6
1. Het beëindigen van het lidmaatschap op de wijze als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder
c en d geschiedt door het hoofdbestuur.
2. Het betrokken lid wordt ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken, door het
hoofdbestuur per aangetekende brief van het genomen besluit in kennis gesteld, onder
opgaaf van redenen.
3. Tegen het genomen besluit kan het betrokken lid, binnen één maand na ontvangst van de
brief, bedoeld in het vorige lid, per aangetekend schrijven beroep instellen bij de
commissie van beroep.
4. De commissie van beroep bestaat uit vijf stemgerechtigde leden, die jaarlijks door de
algemene vergadering worden benoemd. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van
de commissie van beroep. De zittingsduur van de leden van de commissie van beroep
bedraagt een aaneengesloten periode van ten hoogste zes jaar.
5. De commissie van beroep doet binnen drie maanden na ontvangst van het beroepschrift
schriftelijk uitspraak, welke bindend is voor het betrokken lid en voor de vereniging.
Alvorens uitspraak te doen hoort de commissie van beroep het betrokken lid, het
hoofdbestuur en het afdelingsbestuur.
6. Het instellen van beroep schorst het hoofdbestuursbesluit, waartegen het is gericht, niet.
Artikel 7
1. Opzegging van het kandidaat-lidmaatschap namens de vereniging geschiedt schriftelijk
door het hoofdbestuur op voordracht van het afdelingsbestuur.
2. Het beëindigen van het donateurschap van de vereniging geschiedt uitsluitend door:
a. opzegging door de donateur;

b. opzegging door het hoofdbestuur.
3. Tegen opzegging van het kandidaat-lidmaatschap en het donateurschap door het
hoofdbestuur staat geen beroep open.
Artikel 8
1. Het hoofdbestuur en het afdelingsbestuur zijn ieder afzonderlijk bevoegd een lid,
kandidaat-lid of jeugdlid te schorsen voor een periode van maximaal vier maanden,
indien:
a. dit in redelijkheid in het belang van de vereniging geacht kan worden;
b. het gedrag van het betrokken lid zodanig is, dat daarop in redelijkheid door de
vereniging niet dan met een strafmaatregel gereageerd kan worden.
2. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
3. Gedurende de schorsing is het betrokken lid uitgesloten van alle activiteiten die door of
mede door de vereniging worden ontplooid en heeft geen toegang tot de terreinen.
4. De opgelegde schorsing vervalt slechts door verloop van de termijn waarvoor zij is
opgelegd, danwel door een voor het betrokken lid gunstige uitspraak van de commissie
van beroep.
HOOFDSTUK III
Hoofdbestuur.
Artikel 9
1. Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die door de algemene vergadering zijn
benoemd uit de leden van de vereniging. Het aantal leden van het hoofdbestuur wordt
vastgesteld door de algemene vergadering. De voorzitter, de secretaris en de
penningmeester worden in functie benoemd.
2. Uit enig samenlevingsverband kan slechts één persoon zitting hebben in het
hoofdbestuur; ook zijn uitgesloten bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad.
3. De benoeming van hoofdbestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel. Tot het opmaken van een
dergelijke voordracht zijn zowel het hoofdbestuur als een afdelingsvergadering
gerechtigd.
4. Een voordracht vanwege het hoofdbestuur wordt meegedeeld op de oproep tot de te
houden algemene vergadering. Een voordracht vanwege een of meer afdelingen dient
tenminste één week voor de aanvang van de te houden algemene vergadering schriftelijk
aan het hoofdbestuur gemeld te worden.
5. Aan elke bindende voordracht kan door de algemene vergadering het bindend karakter
worden ontnomen, door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
daartoe genomen besluit.
6. Indien geen bindende voordracht is opgemaakt, of indien daaraan het bindend karakter is
ontnomen, in overeenstemming met het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel, is de
algemene vergadering vrij in haar keuze.
7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
Artikel 10
1. Elk hoofdbestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen onder opgaaf van redenen.
Een genomen besluit tot schorsing of ontslag treedt onmiddellijk in werking, zonder dat
daartoe enige schriftelijke aanzegging noodzakelijk is.

Een schorsing welke niet binnen vier maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door
het verloop van de termijn die daarvoor is gesteld.
2. Ook het hoofdbestuur is bevoegd een lid van dit bestuur te schorsen indien dat lid de
vereniging in ernstige mate heeft geschaad, schaadt of dreigt te schaden. Dit besluit moet
worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het door het
hoofdbestuur geschorste lid van dit bestuur heeft recht van beroep tegen dat
schorsingsbesluit bij de algemene vergadering, mits het beroep binnen één maand nadat
dat besluit aan hem ter kennis is gebracht bij het hoofdbestuur wordt ingediend. In haar
eerstvolgende vergadering beslist de algemene vergadering over het beroep. Hangende
het beroep blijft het bestuurslid geschorst. Een beslissing over het beroep houdt in òf
beëindiging van de schorsing òf ontslag als bestuurslid.
3. Elk hoofdbestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af. De aftredende kan
zich tweemaal terstond herkiesbaar stellen.
4. Het hoofdbestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. bedanken;
b. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging, als bedoeld in artikel 5,
eerste lid;
c. toepassing van het eerste lid van dit artikel.
Artikel 11
1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Voor ieder van hen kan het hoofdbestuur een plaatsvervanger
benoemen.
2. Een bestuurslid kan binnen het hoofdbestuur slechts één functie vervullen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door het
hoofdbestuur wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris
wordt ondertekend.
4. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
5. Bij reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de
vergaderingen van en de besluitvorming door het hoofdbestuur.
Artikel 12
1. Met uitzondering van de beperkingen volgens deze statuten, is het hoofdbestuur belast
met het besturen van de vereniging.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft
van het aantal zittende leden aanwezig is. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering
worden genomen mits alle leden van het hoofdbestuur zich over het voorstel schriftelijk
uitspreken.
3 Indien het aantal hoofdbestuursleden minder dan vijf bedraagt, blijft het hoofdbestuur
bevoegd. Het hoofdbestuur is in dat geval echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen drie maanden, een algemene vergadering te beleggen waarin in ieder
geval de voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt.
4. Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door afdelingsbesturen en door commissies die door het
hoofdbestuur worden benoemd.
5. Het hoofdbestuur is, na voorafgaande goedkeuring van het in artikel 25 bedoelde
beleidsadviesorgaan, bevoegd tot:

a.

het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van dit advies kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het vijfde lid van dit artikel, wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd, hetzij door het hoofdbestuur, hetzij
door twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk.
7. In die gevallen, waarin op enigerlei wijze sprake is van tegenstrijdige belangen tussen één
of meer hoofdbestuurders enerzijds en de vereniging anderzijds, is het betrokken
hoofdbestuurslid of zijn de betrokken hoofdbestuursleden niet bevoegd de vereniging te
vertegenwoordigen. Voorzover in een dergelijk geval niet kan worden voorzien door het
tijdelijk benoemen van andere hoofdbestuursleden als vertegenwoordiger van de
vereniging, voorziet de algemene vergadering hierin.
HOOFDSTUK IV
Verenigingsjaar, algemene vergadering.
Artikel 13
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het hoofdbestuur roept binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een algemene
vergadering - de jaarvergadering - bijeen. Op deze jaarvergadering brengt het
hoofdbestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan
de algemene vergadering over. De stukken, als bedoeld in de vorige volzin, worden
ondertekend door de hoofdbestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer
hoofdbestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het
hoofdbestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. De commissie,
verder te noemen: kascontrolecommissie, onderzoekt de balans en de staat van baten en
lasten van het hoofdbestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich door een deskundige
doen bijstaan. Het hoofdbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te
verlenen.
6. De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
kascontrolecommissie.
7. Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in het tweede en derde lid te

bewaren zolang de wet dat voorschrijft.
Artikel 14
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het hoofdbestuur of aan andere organen zijn opgedragen.
2. In de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 13, derde lid komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten, met het verslag van de
kascontrolecommissie;
b. de begroting voor het volgend jaar;
c. de benoeming van de voorzitter van de algemene vergadering voor het volgende
verenigingsjaar;
d. de voorziening in eventuele vacatures in het hoofdbestuur;
e. de benoeming van de leden van de commissie van beroep, de kascontrolecommissie
en van andere commissies van de algemene vergadering;
f. het vaststellen van de contributies van de leden, kandidaat-leden, donateurs en
jeugdleden voor het komende verenigingsjaar;
g. voorstellen van het hoofdbestuur of van de afdelingen, aangekondigd bij de
oproeping van de algemene vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden indien:
a. het hoofdbestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht;
b. het hoofdbestuur daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is;
c. tenminste drie afdelingen dit schriftelijk en met redenen omkleed aan het
hoofdbestuur kenbaar maken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
4. Een vergadering als bedoeld in het derde lid onder c wordt binnen vier weken na
indiening van het verzoek door het hoofdbestuur bijeengeroepen. Indien het hoofdbestuur
daartoe binnen twee weken na indiening van het verzoek in gebreke blijft, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping besluiten en wel conform artikel 15.
Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het hoofdbestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de afdelingsvergaderingen. De termijn voor de oproeping
bedraagt tenminste een maand.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Op het niet ontvangen hebben van een oproepingsbrief kan geen beroep worden gedaan.
Artikel 16
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle aangeslotenen, met uitzondering van
de donateurs en geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist het
hoofdbestuur.
3. Ten hoogste vijf afgevaardigden van elke afdeling kunnen bij uitsluiting namens die
afdeling het stemrecht in de algemene vergadering uitoefenen, en wel met tien stemmen
per afdeling.
Artikel 17
1. De algemene vergadering wordt geleid door de benoemde voorzitter van de algemene
vergadering. Is op die wijze niet voorzien in de leiding van de vergadering, dan voorziet
de algemene vergadering zelf daarin.
2. Van het verhandelde in elke vergadering van de algemene vergadering wordt een verslag
opgemaakt, dat door de algemene vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan

door de voorzitter en de secretaris van het hoofdbestuur wordt ondertekend.
Artikel 18
1. Het op de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de algemene
vergadering dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van stemmen
heeft verkregen, vindt een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft bij de tweede
stemming opnieuw niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van
stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij de herstemmingen, met uitzondering van de tweede stemming, wordt telkens gestemd
tussen de personen op wie bij de voorgaande stemmingen is gestemd, uitgezonderd de
persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Indien bij een
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij:
a. gestemd wordt over personen;
b. de voorzitter van de algemene vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht;
c. één van de stemgerechtigden voor de stemming te kennen geeft een schriftelijke
stemming te verlangen.
Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten briefjes. In het geval
mondeling wordt gestemd is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Geldmiddelen.
Artikel 19
1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. contributies van leden, kandidaat-leden en jeugdleden;
b. bijdragen van donateurs;
c. subsidies;
d. schenkingen en verkrijgingen krachtens erfrecht;
e. andere wettige middelen.

2.

Het aannemen van de in het voorgaande lid onder c, d en e bedoelde geldmiddelen
behoeft, voorzover aan die verkrijgingen verplichtingen voor de vereniging zijn
verbonden, de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, tenzij het
verplichtingen betreft die uitsluitend betrekking hebben op de bestemming van de
verkregen middelen binnen de vereniging, in welk geval de voorafgaande goedkeuring
van het hoofdbestuur voldoende is.
HOOFDSTUK V
Afdelingen (algemeen).
Artikel 20
1. Afdelingen worden ingesteld en opgeheven door de algemene vergadering.
2. Vaststelling van de grenzen van een afdeling geschiedt door het hoofdbestuur, hetzij in
overleg met de desbetreffende afdelingen, hetzij met goedkeuring van de algemene
vergadering.
3. Een afdeling van de vereniging omvat alle leden die binnen de grenzen van die afdeling
vallen. Een nieuw lid valt automatisch onder de afdeling van de ruimtelijk over
Nederland vastgestelde afdelingsgrenzen als hij binnen dat gebied woont.
Indien het lid daar echter uitdrukkelijk om verzoekt kan hij ook lid worden van een
andere afdeling. Dit hoeft niet een afdeling te zijn die een fysiek terrein beheert. Een lid
kan slechts tot één afdeling behoren.
4. Elke afdeling heeft het beheer over de binnen haar grenzen gelegen terreinen van de
vereniging.
Afdelingsbesturen (samenstelling).
Artikel 21
1. Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste vijf leden, behorende tot de desbetreffende
afdeling, die door de afdelingsvergadering worden benoemd. De voorzitter, de secretaris
en de penningmeester worden in functie benoemd. Indien het aantal
afdelingsbestuursleden minder dan vijf bedraagt, blijft het afdelingsbestuur bevoegd. Het
afdelingsbestuur is in dat geval echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen drie maanden, een afdelingsvergadering te beleggen, waarin in elk geval de
voorziening in de opengevallen plaats(en) aan de orde komt.
2. Uit enig samenlevingsverband kan slechts één persoon zitting hebben in het
afdelingsbestuur; ook zijn uitgesloten bloed- en aanverwanten tot en met de tweede
graad.
3. De benoeming van afdelingsbestuurders geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, met uitzondering van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel. Tot het
opmaken van een dergelijke voordracht zijn zowel het afdelingsbestuur als tien leden,
behorende tot de afdeling, gerechtigd.
4. Een voordracht vanwege het afdelingsbestuur wordt meegedeeld op de oproep tot de te
houden afdelingsvergadering. Een voordracht vanwege de leden dient tenminste een
week voor de aanvang van de te houden afdelingsvergadering schriftelijk aan het
afdelingsbestuur te worden gemeld.
5. Aan elke bindende voordracht kan door de afdelingsvergadering het bindende karakter
worden ontnomen, door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
daartoe genomen besluit.
6. Indien geen bindende voordracht is opgemaakt, of indien daaraan het bindend karakter is
ontnomen, in overeenstemming met het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel, dan is de

afdelingsvergadering vrij in haar keuze.
7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
8. Een afdelingsbestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de afdelingsvergadering worden geschorst of ontslagen. Een genomen besluit
tot schorsing of ontslag treedt onmiddellijk in werking, zonder dat daartoe enige
schriftelijke aanzegging noodzakelijk is. Een schorsing welke niet binnen vier maanden
wordt gevolgd door ontslag, eindigt door het verloop van de termijn die daarvoor is
gesteld.
9. Ook het afdelingsbestuur en het hoofdbestuur zijn bevoegd een lid van het
afdelingsbestuur te schorsen indien dat lid de vereniging in ernstige mate heeft geschaad,
schaadt of dreigt te schaden. Dit besluit moet worden genomen met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen. Het door het afdelingsbestuur geschorste lid van het
afdelingsbestuur heeft recht van beroep tegen dat schorsingsbesluit bij de afdelingsvergadering, mits het beroep binnen een maand nadat het besluit aan hem ter kennis is gebracht
bij het afdelingsbestuur is ingesteld. Uiterlijk twee maanden nadien beslist de
afdelingsvergadering over het beroep.
Het door het hoofdbestuur geschorste lid van het afdelingsbestuur heeft recht van beroep
tegen dat schorsingsbesluit bij de algemene vergadering, mits het beroep binnen een
maand nadat het besluit aan hem ter kennis is gebracht bij het hoofdbestuur is ingesteld.
In haar eerstvolgende vergadering beslist de algemene vergadering over het beroep.
Hangende het beroep blijft het bestuurslid geschorst.
Een beslissing over het beroep houdt in òf beëindiging van de schorsing òf ontslag als
bestuurder.
10. Ieder afdelingsbestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af. De aftredende
kan zich tweemaal terstond herkiesbaar stellen.
11. Het afdelingsbestuurslidmaatschap eindigt door:
a. bedanken;
b. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c. het niet meer als lid behoren tot de desbetreffende afdeling;
d. toepassing van het achtste lid van dit artikel.
Afdelingsbesturen (taak).
Artikel 22
1. Met uitzondering van de beperkingen volgens deze statuten, is het afdelingsbestuur belast
met het besturen van de afdeling.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft
van het aantal zittende leden aanwezig is.
3. Het dagelijks bestuur van de afdeling wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester. Voor ieder van hen kan het afdelingsbestuur een plaatsvervanger
aanwijzen.
4. Een afdelingsbestuurder kan binnen het afdelingsbestuur slechts één functie vervullen.
5. In afwijking van wat de wet daarover bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
6. Van het verhandelde in elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat door het
afdelingsbestuur wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris wordt ondertekend.

7.

Het afdelingsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door door hem in te stellen commissies. De noodzakelijke
kosten van deze commissies komen ten laste van de afdeling.
8. Bij reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de
vergaderingen van en de besluitvorming door het afdelingsbestuur.
9. Wanneer een afdeling niet in staat is een afdelingsbestuur te vormen, voorziet het
hoofdbestuur tijdelijk in het bestuur van de afdeling.
Afdelingsjaar, financiën.
Artikel 23
1. Het afdelingsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
2. Het afdelingsbestuur is verplicht er aan mee te werken dat het in artikel 13 lid 2 bepaalde
wordt verwezenlijkt.
Afdelingsvergaderingen.
Artikel 24
1. Het afdelingsbestuur roept binnen twee maanden na afloop van het afdelingsjaar een
afdelingsvergadering -de jaarvergadering van de afdeling- bijeen. Op deze
jaarvergadering brengt het afdelingsbestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in
de afdeling en over het gevoerde beleid. Het legt een balans en een staat van baten en
lasten met toelichting aan de afdelingsvergadering over. De stukken als in de voorgaande
zin bedoeld worden ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de handtekening van
een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na afloop van de termijn kan ieder lid, behorende tot de afdeling deze rekening en
verantwoording in rechte van het afdelingsbestuur vorderen.
2. De afdelingsvergadering benoemt jaarlijks uit de leden, behorende tot de afdeling, een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
afdelingsbestuur, noch van het hoofdbestuur.
De commissie, verder te noemen: afdelingskascontrolecommissie, onderzoekt de balans
en de staat van baten en lasten van het afdelingsbestuur en brengt aan de
afdelingsvergadering verslag van haar bevindingen uit.
3. Vereist het onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de afdelingskascontrolecommissie zich door een
deskundige doen bijstaan. Het afdelingsbestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken en bescheiden van de
afdeling te verlenen.
4. De last van de afdelingskascontrolecommissie kan te allen tijde door de
afdelingsvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
afdelingskascontrolecommissie.
5. De bescheiden, bedoeld in het eerste lid, dienen tenminste bewaard te worden zolang de
wet dat voorschrijft.
6. Aan de afdelingsvergadering komen in de afdeling alle bevoegdheden toe die niet door de
wet of de statuten aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, het afdelingsbestuur of
andere organen zijn opgedragen.
7. In de jaarvergadering, als bedoeld in lid 1 van dit artikel komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten, met het verslag van de
afdelingskascontrolecommissie;
b. de begroting voor het volgende afdelingsjaar;

c.
d.
e.
f.

de voorziening in eventuele vacatures in het afdelingsbestuur;
de verkiezing van de afgevaardigden van de afdeling naar de algemene vergadering;
de benoeming van de leden van de afdelingskascontrolecommissie;
voorstellen van het afdelingsbestuur of van de leden behorende tot de afdeling, welke
bij de oproeping tot de vergadering zijn aangekondigd.
8. Andere afdelingsvergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden wanneer:
a. het afdelingsbestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht;
b. het afdelingsbestuur daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is;
c. tenminste tien of zoveel minder leden als één/tiende gedeelte van de tot de afdeling
behorende leden uitmaakt, het verlangen daartoe schriftelijk en met redenen omkleed
aan het afdelingsbestuur kenbaar maakt, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen.
9. De afdelingsvergaderingen worden bijeengeroepen door het afdelingsbestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, behorende tot de afdeling.
De termijn van oproeping bedraagt tenminste een week.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Op het niet ontvangen
hebben van een oproepingsbrief kan geen beroep worden gedaan.
10. Toegang tot de afdelingsvergadering hebben alle tot de afdeling behorende
aangeslotenen, met uitzondering van donateurs en geschorste leden. Ook de leden van het
hoofdbestuur hebben toegang tot de afdelingsvergaderingen. Omtrent toelating van
andere personen beslist het afdelingsbestuur.
11. Uitsluitend de tot de afdeling behorende leden hebben stemrecht bij de
afdelingsvergaderingen. Ieder lid heeft één stem en kan deze uitsluitend zelf uitbrengen.
12. De afdelingsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het afdelingsbestuur of
diens plaatsvervanger. Van het verhandelde in elke afdelingsvergadering wordt een
verslag opgemaakt, dat door de afdelingsvergadering wordt vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van het afdelingsbestuur wordt ondertekend.
13. Op de afdelingsvergaderingen is het in artikel 18 bepaalde van overeenkomstige
toepassing.
HOOFDSTUK VI
Beleidsadviesorgaan.
Artikel 25
1. De vereniging heeft een verenigingsorgaan, het beleidsadviesorgaan, dat tot taak heeft het
hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen omtrent het te voeren beleid.
2. Het beleidsadviesorgaan bestaat uit de voorzitters van de afdelingsbesturen dan wel hun
vaste plaatsvervangers, die lid zijn van het afdelingsbestuur.
3. Het beleidsadviesorgaan vergadert uitsluitend met het hoofdbestuur.
4. Het hoofdbestuur belegt zo vaak het hoofdbestuur zelf ofwel tenminste drie leden van het
beleidsadviesorgaan dit wensen een vergadering van het beleidsadviesorgaan.
5. De bevoegdheden en werkwijze van het beleidsadviesorgaan worden nader geregeld in
een door het hoofdbestuur vast te stellen reglement.
HOOFDSTUK VII
Statutenwijziging.
Artikel 26
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aangebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen

met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de betreffende
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen,
aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en aan hun afgevaardigden ter kennis
brengen.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de
stemgerechtigde afgevaardigden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de
afgevaardigden tegenwoordig op deze vergadering dan wordt binnen vier weken daarna
een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
ongewijzigde voorstel, zoals dat in de voorafgaande algemene vergadering aan de orde is
geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige afgevaardigden, mits
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt en verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder hoofdbestuurslid
bevoegd.
Ontbinding .
Artikel 27
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in artikel 26 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding zal een bestemming aan het batig saldo na vereffening
worden gegeven, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming is met de
doelstelling van de vereniging.
Reglementen, slotbepaling.
Artikel 28
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, evenals andere
reglementen. Artikel 26 leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing. De
bevoegdheden en werkwijze van de commissie van beroep en van commissies als
bedoeld in artikel 14 lid 2 sub e worden in een of meer door de algemene vergadering
vast te stellen reglement(en) opgenomen.
2. De bevoegdheden en werkwijze van commissies als bedoeld in artikel 12 lid 4 en van het
beleidsadviesorgaan worden in een of meer door het hoofdbestuur vast te stellen
reglement(en) opgenomen.
3. De reglementen bedoeld in het eerste en het tweede lid van dit artikel mogen niet in strijd
zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
4. In alle gevallen waarin niet wordt voorzien door de wet, deze statuten of enig reglement
van de vereniging, beslist het hoofdbestuur.
5.
De huidige ereleden behouden de hen als zodanig toegekende rechten.

