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Hoofdstuk I
Naam, zetel en duur.  

ARTIKEL 1 

a. De vereniging draagt de naam: Vereniging VvAA.  
b. Zij heeft haar zetel te Utrecht.  

ARTIKEL 2

De vereniging is opgericht op één juni negentienhonderd vieren-
twintig.  

Hoofdstuk II
Doel.  

ARTIKEL 3

a.  De vereniging heeft ten doel het behartigen van de immateriële 
en materiële belangen van haar leden, alsmede het behartigen 
van ideële belangen in het algemeen, alles in de meest ruime 
zin.

b.  Van het doel is uitgesloten het maken van winst ter verdeling 
onder de leden.  

ARTIKEL 4

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:  
a. het bevorderen van contact tussen de leden; 
b. het uitoefenen van beroepsgebonden activiteiten;
c. het uitgeven van publicaties;
d. het houden van bijeenkomsten en congressen;
e. het organiseren van evenementen;
f.  alle andere wettige middelen, het oprichten van, deelnemen in 

en financieren van ondernemingen en het in het leven roepen 
van rechtspersonen daaronder begrepen, voor zover zulks aan 
het doel der vereniging bevorderlijk kan zijn.  

Hoofdstuk III
Lidmaatschap.  

ARTIKEL 5

1. De vereniging kent:
 a. leden; en 
 b.  buitengewone leden. Buitengewone leden zijn geen leden in 

de zin van artikel 2:38 Burgerlijk Wetboek. 
2.  Waar hierna in deze statuten wordt gesproken van leden, wor-

den daaronder uitsluitend verstaan de leden als bedoeld in lid 1 
sub a van dit artikel.

ARTIKEL 6

Lid kunnen worden: 
a.  natuurlijke personen als bedoeld in de Wet Beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg dan wel enige andere vervan-
gende of aanvullende wet die beoogt de registratie, autorisatie 
en kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezond-
heidszorg te reguleren (tezamen te noemen: “Wet BIG”), als-
mede natuurlijke personen die in Nederland bevoegd zijn tot het 
voeren van de beroepstitel: dierenarts;

b.  natuurlijke personen die voldoen aan de eisen gesteld in de 
Wet BIG om de daarin gemelde handelingen te verrichten en 
de daarin gemelde beschermde titels te voeren, natuurlijke 
personen die de bevoegdheid als bedoeld in de Wet BIG heb-
ben verloren, anders dan op grond van een ontzegging van die 
bevoegdheid door het daartoe bevoegde rechtscollege, alsme-
de natuurlijke personen die bevoegd waren tot het voeren van 
de beroepstitel: dierenarts en die deze titel hebben verloren, 
anders dan op grond van een ontzegging van die bevoegdheid 
door het daartoe bevoegde rechtscollege;

c.  natuurlijke personen die behoren tot een andere (para)medi-
sche beroepsgroep dan die vermeld onder sub a en b. van dit 
artikel en die voldoen aan de volgende criteria: 

 i. zij zijn werkzaam binnen de reguliere gezondheidszorg; 
 ii.  het opleidingsniveau van het beroep is minimaal Hoger 

Beroepsonderwijs (HBO) of daarmee vergelijkbaar; 
 iii.  de beroepsgroep kent een beroepsorganisatie die aan kwa-

liteitsbewaking doet; of 
 iv.  natuurlijk personen die aan een Nederlandse of buitenlandse 

Universiteit of Hogeschool met goed gevolg een opleiding in 
de geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde of far-
macie hebben afgerond en in Nederland werkzaam zijn op 
het gebied van de wetenschap, onderzoek en/of manage-
ment op het gebied van de geneeskunde, tandheelkunde, 
diergeneeskunde of farmacie dan wel natuurlijke personen, 
werkzaam op laatstgemelde gebieden, die geldig de titel 
“drs.” (geneeskunde, tandheelkunde, farmacie en/of dierge-
neeskunde) mogen voeren, 

  waaronder begrepen zij die in opleiding zijn voor een beroep als 
bedoeld onder sub i. of sub iii. van dit artikel.

ARTIKEL 7

Buitengewoon lid van VvAA kunnen worden:
a.  de weduwe, weduwnaar of voormalig geregistreerd partner van 

een oud VvAA lid, wiens lidmaatschap door diens overlijden is 
geëindigd, doch slechts voor de duur dat de betrokkene onge-
huwd is en niet met een (geregistreerd) partner een duurzame 
gemeenschappelijke huishouding voert;

b.  de persoon die (van tafel en bed) gescheiden is van een VvAA 
lid, danwel geregistreerd partner is geweest van een VvAA lid, 
doch slechts voor de duur dat de betrokkene ongehuwd is en 

Statuten 
Vereniging VvAA



2

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de ver-

eniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren 
en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de 
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennis-
geving van het besluit beroep open op de algemene vergade-
ring. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit 
met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel 
verschuldigd.

6. De bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel zijn van 
overeenkomstige toepassing op buitengewone leden en hun 
buitengewoon lidmaatschap.  

ARTIKEL 12

Het bestuur houdt een bestand bij waarin alle namen en (e-mail) 
adressen van de leden, en buitengewone leden zijn opgenomen.  

Hoofdstuk IV
Jaarlijkse bijdragen.  

ARTIKEL 13

1. De leden en de buitengewone leden zijn gehouden tot het bij 
vooruitbetaling voldoen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de 
omvang op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene 
vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in cate-
gorieën worden ingedeeld die elk een verschillende bijdrage 
betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeel-
telijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bij-
drage te verlenen.

Hoofdstuk V
Bestuur.  

ARTIKEL 14

1.  Het bestuur bestaat uit ten minste zes (6) personen, die door 
de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming 
geschiedt uit de leden. In het bestuur dient tenminste één (1) 
arts, één (1) tandarts en één (1) dierenarts zitting te hebben. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer 
voordrachten. Tot het opmaken van voordrachten is het bestuur 
bevoegd, met dien verstande dat groeperingen van leden, 
bestaande uit tenminste één procent (1%) van het aantal leden 
van de vereniging, tegenkandidaten kunnen stellen. Het bestuur 
is bevoegd ten aanzien van de samenstelling van het bestuur 
een reglement op te stellen.

3. Door het bestuur voor te stellen kandidaten zullen, ten minste 
vier (4) weken vóór de dag van vergadering, waarin benoeming 
van bestuursleden aan de orde komt, worden bekend gemaakt 
aan de leden, met vermelding van de beroepsgroep waarvan de 
betreffende kandidaat deel uitmaakt, hetzij door een schriftelijke  
mededeling aan de leden op hun (e-mail)adressen vermeld in 
het ledenbestand als bedoeld in artikel 12, hetzij door publicatie 
in het verenigingsorgaan, hetzij door publicatie op de website 
van de vereniging. Het bestuur stelt voor elke vacature tenmin-
ste één (1) kandidaat; bij het stellen van een tegenkandidaat of 
tegenkandidaten dient te worden vermeld tegen welke door het 
bestuur voorgestelde kandidaat de tegenkandidaat/tegenkan-
didaten wordt/worden gesteld. Eenzelfde persoon kan slechts 

niet met een (geregistreerd) partner een duurzame gemeen-
schappelijke huishouding voert.

ARTIKEL 8

In daartoe geëigende gevallen kan het bestuur dispensatie verle-
nen voor de vereisten gesteld voor het lidmaatschap of buitenge-
wone lidmaatschap. Het bestuur kan aan een dergelijke dispensa-
tie voorwaarden verbinden.  

ARTIKEL 9

De algemene vergadering van leden kan op voorstel van het 
bestuur, personen, die zich als leden voor de vereniging verdien-
stelijk hebben gemaakt, tot ereleden benoemen.

ARTIKEL 10

1.  Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en buitenge-
wone leden. 

2.  Personen die tot enig lidmaatschap van de vereniging wensen 
te worden toegelaten, dienen daartoe een schriftelijk verzoek in 
bij het bestuur van de vereniging.

3.  Bij toelating tot enig lidmaatschap dient het toetredend lid de 
vereniging zijn (e-mail)adresgegevens toe te zenden. Voorts 
dient een lid gedurende het lidmaatschap de vereniging te infor-
meren omtrent enige wijziging in diens situatie voor zover dat 
van belang is voor de vaststelling of dit lid voldoet aan de eisen 
die worden gesteld aan het (buitengewoon) lidmaatschap.

4.  Bij toelating tot enig lidmaatschap zendt het bestuur van de ver-
eniging aan de betrokkenen de bij dit lidmaatschap behorende 
bescheiden toe. De statuten van de vereniging zijn te verkrijgen 
via de website van de vereniging en worden desgewenst (in 
kopie) aan een toetredend lid verstrekt..

5.  Ingeval een verzoeker niet tot het gevraagde lidmaatschap is 
toegelaten, kan hij bij de algemene vergadering van leden -hier-
na genoemd: de algemene vergadering -, een hernieuwd ver-
zoek tot toelating van het lidmaatschap indienen; de algemene  
vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.

6. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet over-
draagbaar.

ARTIKEL 11 

1. Het lidmaatschap van een lid eindigt door:  
 a.  schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur ten minste 

een (1) maand vóór het einde van het lopende verenigings-
jaar;

 b. overlijden van het lid;  
 c. opzegging namens de vereniging;  
 d. ontzetting.  
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

De opzegging kan geschieden wanneer het lid heeft opgehou-
den aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten 
gesteld, te voldoen, wanneer ten aanzien van een op grond van 
de wet geregistreerde doorhaling van de registratie krachtens  
(tuchtrechtelijke) uitspraak is bevolen, wanneer ten aanzien van 
een dierenarts krachtens een (tuchtrechtelijke) uitspraak ont-
zegging van de bevoegdheid tot uitoefening van de diergenees-
kunde plaatsvindt, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.

3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. De 
ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 



3

4. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de 
inhoud van een besluit is bindend.

5. Het bepaalde bij artikel 22 leden 4, 5, 6 en 7 is voor zover moge-
lijk van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk VIII  
Bestuurstaak. Vertegenwoordiging.  

ARTIKEL 17

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur 
belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zes (6) is gedaald, blijft 
het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk 
een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening 
in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaal-
de onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies 
die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van over-
eenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschulde-
naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker-
heidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:  
 a. hetzij het bestuur;
 b.  hetzij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester teza-

men, waarbij een of meer van hen ieder door zijn plaatsver-
vanger kan worden vervangen.  

ARTIKEL 18 

1. Het bestuur regelt zijn werkzaamheden onderling, met inachtne-
ming van de specifieke taken, welke aan de functies verbonden 
zijn.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee (2) 
andere leden van het bestuur zulks wenselijk achten.

3. De vergaderingen van het bestuur worden door de zorg van de 
secretaris bijeengeroepen, met inachtneming van een oproe-
pingstermijn van ten minste drie (3) werkdagen.

4. De secretaris houdt de notulen van hetgeen in de bestuurs-
vergaderingen wordt behandeld. De notulen worden door het 
bestuur vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris.

5. Het bestuur kan ook buiten vergadering rechtsgeldig beslui-
ten, mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet en een meerderheid zich schriftelijk en in 
positieve zin ten aanzien van het voorstel heeft geuit. De secre-
taris voegt de aldus verkregen antwoorden bij de notulen.  

Hoofdstuk IX
Jaarverslag. Rekening en verantwoording.  

ARTIKEL 19 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig 
december van elk jaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ver-
eniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de 
vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaam-
heden, op zodanige wijze 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.  

tegen één (1) met name genoemde, kandidaat tegenkandidaat 
zijn; deze persoon dient uit dezelfde beroepsgroep afkomstig te 
zijn als de persoon waartegen hij zich kandidaat stelt.

4. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld gedurende een peri-
ode van drie (3) weken na de in het vorige lid bedoelde medede-
ling of publicatie. Het stellen van tegenkandidaten dient schrifte-
lijk te geschieden en de kandidatuur dient vergezeld te gaan van 
handtekeningen van ten minste één procent (1%) als zodanig 
identificeerbare leden van de vereniging. Voorts dient/dienen 
de voorgedragen kandidaat/kandidaten gelijktijdig schriftelijk te 
verklaren zijn/hun kandidaatstelling te aanvaarden. Indien bin-
nen de voorgeschreven termijn en met inachtneming van voren-
staande bepalingen tegenkandidaten zijn gesteld, zullen dezen 
ten minste één (1) week vóór de in lid 3 van dit artikel bedoelde 
vergadering aan de leden worden bekend gemaakt op gelijke 
wijze als de door het bestuur gestelde kandidaat/kandidaten 
bekend wordt/worden gemaakt. Daarbij zal worden vermeld wie 
tegenkandidaat/tegenkandidaten is/zijn tegen welke door het 
bestuur gestelde kandidaat/kandidaten.

5. Bij reglement kunnen de regels met betrekking tot het stellen van 
kandidaten en tegenkandidaten nader worden uitgewerkt.  

6. Is geen voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering 
met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel vrij in 
de keus.  

Hoofdstuk VI
Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.  

ARTIKEL 15  

1.  Ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is 
benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering 
worden ontslagen of geschorst, mits met een meerderheid van 
twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van het totaal 
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing 
die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit 
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Ieder bestuurslid treedt af uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming, 
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. 
De aftredende is twee maal herbenoembaar, zodat de maximale 
zittingsduur twaalf (12) jaar bedraagt. Bij de opstelling van het 
rooster van aftreden zorgt het bestuur dat de bestuurscontinuï-
teit optimaal gehandhaafd blijft.  

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  
 a.  door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 b. door bedanken;
 c. bij verlies van het vrije beheer over het vermogen; 
 d. door overlijden van de bestuurder.

Hoofdstuk VII  
Bestuursfuncties. Besluitvorming van het bestuur.  

ARTIKEL 16

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzit-
ter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan 
voor elk van de leden die als voorzitter, vice-voorzitter, secreta-
ris respectievelijk penningmeester worden aangewezen uit zijn 
midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan niet meer 
dan één (1) van de hier voor vermelde functies bekleden.

2. Het bestuur kan slechts besluiten met zodanige meerderheid 
van stemmen als ten minste overeenkomt met het aantal stem-
men hetwelk door de meerderheid van de in functie zijnde 
bestuursleden kan worden uitgebracht.

3. Ieder bestuurslid brengt één (1) stem uit.
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Hoofdstuk XI
Toegang en stemrecht.

ARTIKEL 21

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en alle 
buitengewone leden van de vereniging, behoudens in geval van 
schorsing.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
personen beslist het bestuur.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één (1) 
stem. Buitengewone leden van de vereniging hebben geen 
stem.

4. Naast de leden zijn de overige tot de algemene vergadering 
toegelaten personen bevoegd om aan de beraadslagingen deel 
te nemen.

5. Een lid kan slechts door een ander lid, krachtens schriftelijke 
volmacht, vertegenwoordigd worden. Een lid kan slechts één (1) 
volmacht waarnemen. De overige in lid 1 van dit artikel bedoelde 
personen kunnen zich niet doen vertegenwoordigen.

Hoofdstuk XII  
Voorzitterschap. Notulen.  

ARTIKEL 22

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de 
voorzitter 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 vast-
gelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste 
lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der verga-
dering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit ver-
langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden 
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met vol-
strekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-
bracht.

5. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrek-
te meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming 
plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerder-
heid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij 
een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij 
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de twee-
de stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen op 
wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, met uitzonde-
ring van 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 een per-
soon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van 
die personen bij die nieuwe stemming geen stemmen meer kun-
nen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming omtrent twee 
(2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden 
benoemd is.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende 
benoeming van personen, dan beslist de voorzitter.

7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de 
vergadering unaniem anders beslist. Stemmingen over zaken 
geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering 
binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, 
behoudens de 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 alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één 
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 ver-
plichtingen nakomen.  

4. De vereniging verleent aan een registeraccountant de opdracht 
tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de 
opdracht is de algemene ledenvergadering bevoegd. Gaat de 
algemene ledenvergadering na daartoe te zijn uitgenodigd niet 
op de eerstvolgende vergadering van de algemene ledenver-
gadering tot aanwijzing over, dan komt de bevoegdheid aan 
het bestuur toe. De aanwijzing van een accountant wordt door 
generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde wor-
den ingetrokken door de algemene ledenvergadering en door 
degene die haar heeft verleend.

5. Het bestuur is verplicht aan de accountant ten behoeve van zijn 
onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, 
hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de 
boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

6. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het 
bestuur en via het bestuur aan de algemene ledenvergadering; 
hij geeft - zo hij daartoe op grond van de wet bevoegd is - de 
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid 
weer.  

7. Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 van dit artikel bedoelde 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 
zeven (7) jaar te bewaren.

Hoofdstuk X  
Algemene vergadering van leden.  

ARTIKEL 20

1. Aan de algemene vergadering van leden komen in de vereniging 
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan 
het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarver-
gadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer 
aan de orde:

a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten 
met de toelichting en de rekening en verantwoording bedoeld in 
artikel 19;

b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de 

oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls 

het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek met opgave van reden van 

ten minste één procent (1%) van het aantal leden van de ver-
eniging verplicht tot het bijeenroepen van een algemene verga-
dering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.

5. Indien aan het verzoek als bedoeld in lid 4 van dit artikel geen 
gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot die 
bijeenroeping over te gaan, op de wijze als bepaald bij artikel 
23.
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mits met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de geldig 
uitgebrachte stemmen.

3. Het batig saldo dat na de voldoening der schuldeisers van het 
vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven, wordt 
overgedragen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ont-
binding lid of buitengewoon lid waren, ieder hunner ontvangt 
een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter door de 
algemene vergadering op voorstel van het bestuur een andere 
bestemming aan het batig saldo worden gegeven. Zodanig 
voorstel van het bestuur dient te worden vermeld en gemoti-
veerd in de oproep. Op besluitvorming omtrent zodanig voorstel 
in de algemene vergadering is het bepaalde in het voorgaande 
lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk XVI  
Overgangsbepaling.  

1. Degenen die op de tiende juli negentienhonderd negenenze-
ventig reeds lid van de vereniging waren, mogen het lidmaat-
schap behouden, indien zij op grond van de bepalingen van 
artikel 6, casu quo artikel 7 thans niet meer tot het lidmaatschap 
zouden kunnen worden toegelaten, onverminderd overigens de 
bepalingen van artikel 11.

2. Degenen die op de zesentwintigste april tweeduizend één 
begunstiger van de vereniging waren, zijn met ingang van deze 
datum, ongeacht het bepaalde in artikel 7, aangemerkt als bui-
tengewoon lid. 

UITGEGEVEn VooR AfScHRIfT.
19 augustus 2010

stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks 
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is 
mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming ver-
langt.

Hoofdstuk XIII 
Bijeenroeping algemene vergadering.  

ARTIKEL 23

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 
het bestuur. De oproeping geschiedt hetzij schriftelijk aan de 
leden op hun (e-mail)adressen vermeld in het ledenbestand als 
bedoeld in artikel 12, hetzij door publicatie in het verenigingsor-
gaan. De termijn voorde oproeping bedraagt in beide gevallen 
ten minste veertien dagen, de dag van vergadering niet meege-
rekend.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver-
meld.

3. Tot de algemene vergadering worden eveneens de buitenge-
wone leden opgeroepen. 

Hoofdstuk XIV
Statutenwijziging.  

ARTIKEL 24

1. In de statuten van de vereniging kan door de algemene ver-
gadering geen verandering worden gebracht dan op voorstel 
van het bestuur. In de schriftelijke oproeping tot de betreffende 
vergadering danwel bij de publicatie via het verenigingsorgaan 
waarin tot de vergadering wordt opgeroepen, moet worden  
medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behan-
deling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 
moeten ten minste veertien (14) dagen voor de dag van de ver-
gadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen  
wijziging woordelijk is opgenomen publiceren op de website van 
de vereniging en moeten ten minste vijf (5) dagen vóór de dag 
van de vergadering een zodanig afschrift, op het kantoor van de 
vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de 
dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 
een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die 
akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Hoofdstuk XV
Ontbinding.  

ARTIKEL 25

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 
algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het 
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste een meerderheid 
van twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in zodanige vergade-
ring minder dan de helft van het aantal leden aanwezig of ver-
tegenwoordigd is, dan wordt binnen drie weken na de eerste 
vergadering een tweede vergadering opgeroepen en gehouden 
waarin alsdan omtrent de ontbinding kan worden beslist, onge-
acht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden, 


