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AKTE VAN STATUTENWLJZIGING

van: Vereniging van Toezichthouders in Woningcocporaties

Heden zestien augustus tweeduizend zestien verscheen voor mu, mr Jan WulIem Stouthart,
notaris te ‘s-Gravenhage:
mevrouw mr Evelien Simone Zoetelief, geboren te Heemstede op vijf oktober
negentienhonderd zevenentachtig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van mij,
notaris (Wassenaarseweg 80, 2596 CZ ‘s-Gravenhage),
die verklaarde te handelen ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging door de
algemene ledenvergadering van Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties,
een vereniging, statutair gevestigd te Utcecht, kantoorhoudende te 3512 CA Utrecht,

--

Plompetorengracht 9, ingeschreven in het handeisregister onder nummer 27247358,
hierna te noemen: de “vereniging”.
Van dit besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de algemene ledenvergadering
van de vereniging, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.
Blijkens voormeld uittreksel van de notulen van de algemene ledenvergadering van de
vereniging werd de verschenen persoon eveneens gemachtigd door de algemene
ledenvergadering voormeld besluit uit te voeren.
De verschenen persoon handelend als gemeld verklaarde, dat als gevoig van voormeld
besluit tot statutenwujziging met ingang van heden de statuten geheel worden gewijzigd en
komen te luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
1.

-

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:
a.

“algemene ledenvergadering”: het orgaan dat wordt gevormd door de leden,
te weten het hoogste orgaan van de vereniging;
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b.

‘Tberoepsregel(s)

regel

(5)

waarover door de algemene ledenvergadering

-

een afzonderlijk besluit is genomen dat deze voor de leden algemeen geldig
en bindend is of zijn verklaard;
c.

“directeur”: de titulaire directeur van de vereniging als bedoeld in deze
statuten;

d.

“Governancecode Woningcorporaties”: de door de eden van VTW in

--

tweeduizend vijftien vastgestelde Governancecode Won ingcorporaties 2015,
zoals deze thans Iuidt of hetgeen daarvoor daarna in de plaats treedt;
e.

“Commissie Governancecode Woningcorporaties”: de door VTW en Aedes
vereniging van woningcorporaties ingestelde commissie die uitspraken doet

--

over het naleven van de Governancecode Woningcorporaties;
f•

“Iedenvergadering11: de bijeenkomst van eden;

g

“raad van toezicht”: een raad van toezicht of een raad van commissarissen

h.

bij een woningcorporatie, afgekort ook aangeduid als: “RvT”;
“toezichthouder”: een lid van de raad van toezicht of van de raad van
commissarissen bij een woningcorporatie;

i.

--

“schriftelijk (bericht)”: elk via gangbare communicatie middelen
overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan het adres dat
voor het betteffende bericht kenbaar is gemaakt;
“woningcorporatie”: een rechtspersoon die ten doel heeft personen te
huisvesten en producten en diensten aan te bieden die op dit huisvesten

j.

betrekking hebben en atsdus weckzaam is op het gebied van volkshuisvesting
en als zodanig erkend is door de rijksoverheid en voldoet aan de wettelijke
eisen die aan dergelijke rechtspersonen zijn of worden gesteld;
k.

2.

3.

“vereniqing”: de vereniging als bedoeld in artikel 2 van deze statuten,
afgekort ook aangeduid als “VTW”;
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een
begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit

Artikel 2
1.

--

begrip of woord in en omgekeerd.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.
-

Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties”.

De vereniging heeft haar zetel te Utrecht.
3.
De vereniging is opgericht op één januari tweeduizend twee.
Artikel 3 Doel
1.
De vereniging stelt zich ten doel:
2.

-

a.

het voor toezichthouders van woningcorpocaties optreden als
beroepsvereniging;
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b.

het behartigen van de belangen van de toezichthouders van
woningcorporaties;

c.

het bevorderen van de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht
van woningcorporaties,

aismede al hetgeen met het vorenstaande vetband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
2.

--

-

De vereniging tracht dit doel onder meet te bereiken door:
het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van toezicht houden door
a.
middel van het opzetten, creëren, uitvoeren of doen uitvoeren en evalueren

-

van vormen van professionele ondersteuning en begeleiding van
toezichthouders, waaronder begrepen (bij)scholing van toezichthouders;
b.

het bestuderen van vraagstukken die op het doel van de vereniging
betrekking hebben of daarmee samenhangen, alsmede het stimuleren van het
debat over dergelijke vraagstukken;

c.

het bevorderen van de goede onderlinge contacten tussen de leden, mede
gericht op de uitwisseling van ervaringen;

d.
e.

het tungeren als kennisplattorm voor de eden;
het tormuleren van standpunten en het bepalen van gedragslijnen inzake
vraagstukken die geacht worden te behoren tot het gebied van

f.

werkzaamheden van toezichthouders van woningcorporaties;
het overeenkomen en vastleggen van regels bij en ten aanzien van het
interne toezicht bij woningcorporaties;

h.

het onderhouden van contacten met onder meet de overheid,
maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke instellingen en de media;
het samenwerken met andere instanties in de volkshuisvesting en met

i.

vergelijkbare instanties als de vereniging buiten de volkshuisvesting;
het beInvloeden van externe ontwikkelingen op het gebied van de

g.

volkshuisvesting. Tot deze bemnvloedende activiteiten behoort ook het voeren
van civielrechtelijke en publiekrechtelijke procedures;
het voor derden optreden als aanspreekpunt van het interne toezicht van
woningcorporaties,

j.

en voorts alle overige wettelijke middelen die voor het realiseren van het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
ArUkel 4
1.

-

De vereniging kent de volgende organen:
de algemene ledenvergadering;

-

bet bestuur.

-

2.
3.

Organen

De vereniging kent voorts een directie.
Binnen de vereniging kunnen voorts een of meerdere (advies) raden en! of
commissies worden ingesteld.

Artikel 5

-

Leden
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1.

De vereniging kent uitsluitend gewone leden. Gewone leden zijn uitsluitend
natuurlijke personen die toezichthouder zijn bij een woningcorporatie.

2.

Het bestuur beslist over het toelaten van leden. Degene die niet als lid is
toegelaten kan in beroep gaan bij de commissie van aanbeveling en beroep.
Het bestuur kan het toelaten van leden mandateren aan de directeur.

3.
4.
5.

De wijze van toelating wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.
Het bestuur houdt een register, waarin onder meer de namen en (e-mail)
adressen van alle eden zijn opgenomen. De eden zijn verplicht de hiervoor
bedoelde gegevens alsmede wijzigingen daarin, aan het bestuur door te geven.

Artikel 6

1.

-

Algemene techten en verplichtingen

Leden van de vereniging zijn verplicht, de statuten en de reglementen van de
vereniging na te leven waaronder mede is begrepen de Governancecode
Woningcorporaties, de beroepsregels en/of andere bindende besluiten van de
algemene ledenvergadering.

2.

4.

Van de leden van de vereniging wordt verwacht dat zij:
a.
de belangen van de vereniging niet schaden;
b. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van
de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging
voortvloeien aanvaarden en nakomen, alsmede die voortvloeien uit andere
van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten van een lid in strijd met de
statuten en reglementen, waaronder mede wordt begrepen de Governancecode
Woningcorporaties en/of de beroepsregels en/of andere bindende besluiten van
de algemene ledenvergadering.
Het bestuur is bevoegd om overtredingen te behandelen, te beoordelen en te
bestraffen. Een en ander is nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

5.

Een uitspraak van de Commissie Governancecode Woningcorporaties inzake een
klacht tegen een lid of inzake een toetsingsverzoek van algemene aard met

--

betrekking tot een lid is, overeenkomstig het daaromtrent in het reglement
Governancecode Woningcorporaties bepaalde, openbaar.
6.

Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld hoe leden op hun verplichtingen inzake
de Governancecode Woningcorporaties worden aangesproken alvorens tot
schorsing, bedoeld in het vorige lid, of tot ontzetting, bedoeld in artikel 7 lid 7 van
de statuten wordt overgegaan.

Artikel 7

1.

2.

-

Einde Iidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid;
a.
door opzegging door het lid;
b.
c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
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inachtneminq van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een
opzeqging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
3.

Opzegginq van het lidmaatschap door een lid kan plaatsvinden met onmiddellijke
ingang:

--

a.

indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;

b.

binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de eden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden

-

of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op het betreffende lid van
toepassing. Deze opzeggingsbevoegdheid geldt niet voor het geval het een
wijziging betreft van de jaarlijkse contributie of een wijziging van de geldende
rechten en verplichtingen van het betreffende lid of een wijziging van de
beroepsregels en/of andere bindende besluiten zoals bedoeld in artikel 6 lid 1
en lid 4 van deze statuten;
c.

binnen een maand nadat aan een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of tot

-

juridische splitsing.
4.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk door het
bestuur.

5.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden wanneer:
a.
een lid na bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn
b.

geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan;
een lid opgehouden heeft te voldoen aan de bepalingen in de beroepsregels
als bedoeld in artikel 6 lid 1 en lid 4 van deze statuten of aan andere
bindende besluiten;

een lid opgehouden heeft te voldoen aan de vereisten die op dat moment in
de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld.
Opzegging als bedoeld in dit lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
c.

boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Indien
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het
6.

--

--

--

einde van het eerstvolgende boekjaar.
Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.

7.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of bindende besluiten van de vereniging
handelt, handelt in strijd met de Governancecode Woningcorporaties of wanneer

--

het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het
bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt en met
opgave van de reden(en). Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de commissie van aanbeveling

--

HVG

-6-

en beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het betoep is het betrokken
lid geschorst.
Indien het bestuur overgaat tot ontzetting heeft het betreffende lid het recht om
gehoord te worden.
8.

--

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep dient het lid voor het
overige te voldoen aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de statuten,
reglementen, bindende besluiten van de verenigingen, tenzij uitdrukkelijk door het
bestuur anders wordt bepaald.

9.

10.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
contributie voor dat boekjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het
bestuur anders beslist.
Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, schorsen. De schorsing van een lid vervalt, indien het bestuur niet
binnen drie maanden na de datum van de schorsing besluit tot ontzegging uit het

--

-

--

-

lidmaatschap, of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan
eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de dag
waarop het besluit tot handhaving van de schorsing is genomen. Het bepaalde in
lid 7 van dit artikel met betrekking tot beroep is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8- Bestuur; samenstelling en benoeming
Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal
1.
van vijf tot zeven natuurlijke personen.

--

2.

Het bestuur kent de functies van voorzitter, vice-voorzitter, en penningmeester.
De voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd.

3.

De leden van bet bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden
benoemd. De voorzitter wordt bij voorkeur uit de leden benoemd, maar kan in

-

--

afwijking van de vorige volzin ook buiten de leden worden benoemd. De voorzitter
dient wel toezichthouder bij een woningcorporatie te zijn (geweest). De
benoeming van een lid van bet bestuur geschiedt aan de hand van een door het
bestuur vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en
deskundigheden waaraan een lid van het bestuur dient te voldoen en kan deel
uitmaken van het bestuursreglement. Bij bet ontstaan van een vacature gaat bet
bestuur na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
4.

--

Bij benoeming van een lid van het bestuur maakt de commissie van aanbeveling en
beroep tijdig het ontstaan van een vacature in het bestuur aan de leden bekend.
Daarbij vermeldt de commissie van aanbeveling en beroep ook de wijze waarop
een lid zich voor die vacature kandidaat kan stellen.

5.

Zowel het bestuur als de commissie van aanbeveling en beroep hebben het recht
kandidaten voor te dragen. lndien het een vacature betceft voor de functie van
voorzitter, kan een kandidaat die buiten de leden afkomstig is, ook worden
voorgedragen door ten minste tien leden van de vereniging.
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(c•

6.

De commissie van aanbeveling en beroep beoordeelt of een kandidaat voldoet aan
de profielschets. Van de kandidaten die aan de profielschets voldoen, kan de

7.

commissie van aanbeveling en beroep per vacature gemotiveerd één kandidaat
schriftelijk aanbevelen tot uiterlijk de datum waatop de definitieve agenda voor de
betreffende ledenvergadering wordt verzonden.
De verdere regelingen met betrekking tot de voordracht van kandidaten voor de

8.

vacature(s) in het bestuur en de overige werkwijze van de commissie van
aanbeveling en beroep kan bij huishoudelijk reglement geschieden.
Een lid van het bestuur treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn
benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van het bestuur is eenmaal
herbenoembaar.

9.

10.

11.

Indien een lid van het bestuur wenst te worden herbenoemd, beoordeelt de
commissie van aanbeveling en beroep of de kandidaat voldoet aan de
profielschets. Indien dit het geval is, komt de commissie van aanbeveling en
beroep tot een gemotiveerde aanbeveling van het her te benoemen lid van het
bestuur op de wijze als in lid 6 van dit artikel bepaald.
Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar:
a.

met het lidmaatschap van de financiële commissie en van de commissie van
aanbeveling en beroep;

b.

met een dienstverband of met een overeenkomst van opdracht met de
vereniging.

--

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien het aantal eden van het
bestuut beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum is gedaald, blijft het

--

bestuur niettemin bevoegd. Het bestuut is verplicht zo spoedig mogelijk een
ledenvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan
de orde komt.
Artikel 9 Bestuur; schorsing, ontslag, defungeten en ontstentenis
1.
De algemene ledenvergadering kan besluiten een lid van het bestuur, ook al is hi]
voor bepaalde tijd benoemd, te schorsen of te ontslaan, indien:
a.
hi] niet naar behoren functioneert;
in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen
b.

--

-

--

van de vereniging wordt en/of worden geschaad.
De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een
meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een
ledenvergadering.
2.
3.

Ook het bestuur is bevoegd een besluit tot schorsing van haar eden te nemen.
Het besluit van het bestuur tot schorsing van een lid van het bestuur kan slechts
worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuursleden in een
vergadering van het bestuur waarin alle overige eden van het bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle overige eden van het
bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het

--

--

houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden
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bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde aantal leden van het bestuur met algemene stemmen
4.

besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
Indien hetzij de algemene ledenvergadering hetzij het bestuur een lid van het
bestuur heeft geschorst dient de algemene ledenvergadering binnen drie maanden
na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of
handhaving van de schorsing. BiJ gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige
zin, vervalt de schorsing.

-

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,

-

ingaande op de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot
handhaving heeft genomen.
5.

6.

De algemene ledenvergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het
desbetreffende lid van het bestuur door de algemene ledenvergadering is
gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld.
Een lid van het bestuur defungeert voorts:
a.
door zijn overlijden;
b.

door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;

c.

door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn
vermogen;

d.

7.

door zijn ontslag door de rechtbank;
e.
doordat nadat hij tot lid van het bestuur is benoemd, zich een
onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 8 lid 9 van deze statuten.-Een lid van het bestuur die nadat hij tot lid van het bestuur is benoemd zijn

hoedanigheid van toezichthouder in een woningcorporatie verliest en daardoor
niet langer voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze
statuten, kan voor de resterende duur van zijn benoemingstermijn, dat in het
rooster van aftreden is vastgelegd, lid van het bestuur blijven. Dit artikel is niet
van toepassing op de voorzitter van de vereniging die geen lid van de vereniging
is.
8.

De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor de door hen ten behoeve
van de vereniging te verrichten uitvoerende werkzaamheden alsmede voor de
door hen gemaakte kosten. De algemene ledenvergadering stelt de vergoedingen
vast.
Vergadering en besluitvorming bestuur
Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de
voorzitter of twee of meer leden van het bestuur dit wenselijk acht (en).
De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van
het bestuur door de directeur in opdracht van degene(n) die het houden van de

Artikel 10
1.
2.

--

-

-

bestuursvergadering heeft of hebben verlangd verzonden. De bijeenroeping
vermeldt de plaats en het tijdstip van de bestuursvergadering en de in
bestuursvergadering te behandelen onderwerpen.
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3.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en
die van bestuursvergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zuiks
ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur, kan de termijn van oproeping
worden verkort tot één dag, die van oproeping en die van bestuursvergadering
niet meegerekend.

4.

De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens
ontstentenis of atwezigheid door de vice-voorzitter.

5.

Een lid van het bestuur kan zich ter bestuursvergadering door een gevolmachtigd
ander lid van het bestuur van de vereniging doen vertegenwoordigen.

6.

De notulen van een bestuursvergadering worden vastgelegd in een volgende
bestuursvergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de
vergadering.

7.

In de bestuursvergadering van het bestuur heeft ieder lid van het bestuur recht op
het uitbtengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid

-

voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte
meerderheid van de gelding uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken
omtrent een voorstel, wordt het voorstel op de agenda voor de eerstvolgende
bestuursvergadering geplaatst. Indien op deze vergadering opnieuw de stemmen
staken omtrent dit voorstel, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
8.

-

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle eden van het
bestuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan
de helft van alle eden van het bestuur ter bestuursvergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in
acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met
algemene stemmen in een bestuursvergadecing, waarin alle eden van het bestuur
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

9.

Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten bestuursvergadering tot stand
komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle eden van het bestuur zich ten gunste
van het voorgenomen besluit uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de
notulen toegevoegd.

Artikel 11 -Taken en bevoegdheden bestuur
Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de
1.
vereniging. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich
naar het doel en het belang van de vereniging en houdt hi] rekening met de
bijzonder maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging.

--

2.

Het bestuur doet periodiek aan de algemene ledenvergadering een voorstel tot het
vaststellen van een meerjarenbeleidspcogramma en doet jaaclijks een voorstel aan
de algemene Iedenvergadering voor het vaststellen van het jaarlijks beleidsplan
met bijbehorende begroting.

3.

Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taken door personen of commissies doen uitvoeren.
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-

Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten en het huishoudelijk
reglement, aismede op de in de vereniging genomen besluiten.
Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de financiële commissie bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het
vervreemden of het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hootdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De financiële commissie
kan besluiten het voornemen tot goedkeuring voot te leggen aan de algemene
ledenvergadering.
Artikel 12 Vertegenwoordiging
-

1.
2.
3.
4.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
eden van het bestuur.
In geval van tegenstrijdig belang tussen een lid van het bestuur en de vereniging
wordt de vereniging vertegenwoordigd door de overige bestuurders.
Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan een of meer van de leden
van het bestuur, aan de directeur en ook aan andere personen een al dan niet

-

--

doorlopende (beperkte) volmacht verlenen om de vereniging te
vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De (beperkte) volmacht wordt
schriftelijk vastgelegd.
Artikel 13
1.

-

Commissies

Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering zijn bevoegd commissies in
te stellen die belast zullen worden met bepaalde taken. Het bestuur of de

--

algemene ledenvergadering benoemen, schorsen en ontslaan de eden van een
commissie.
2.

De algemene ledenvergadering heeft een financiële commissie, en een commissie
van aanbeveling en beroep ingesteld, waarvan de eden uit de leden van de

-

vereniging worden gekozen. Het Iidmaatschap van deze commissies is niet
verenigbaar met het Iidmaatschap van het bestuur.
3.

De samenstelling van een commissie, haar taken en bevoegdheden kunnen in
reglementen nader worden vastgesteld door het orgaan dat een commissie heeft

--

ingesteld. Deze reglementen kunnen deel uitmaken van het huishoudelijk
reglement van de vereniging.
Artikel 14
1.
2.
3.

Bureau/directie
Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden kent de vereniging een bureau.
Aan het hoofd van het bureau staat een directeur.
De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur dat tevens
zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt. Een besluit tot schorsing of ontslag kan eerst
-

--

worden genomen nadat de directeur is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid
is gesteld.
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4.

Het bestuur stelt desgewenst een plaatsvervangend directeur aan die de directeur
bij afwezigheid vervangt en alsdan in diens bevoegdheden treedt.

5.

De directeur is belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid voor het
bureau, de dagelijkse gang van zaken, bet doen voorbereiden en bet doen
uitvoeren van besluiten van bet bestuur en van de algemene ledenvergadering,
het aanstellen, schorsen en ontslaan van medewerkers, aismede het vaststellen
van hun rechtspositie, alsmede met alle voorkomende werkzaamheden ter
realisering van de doelstetlingen van de vereniging. De directeut is verantwoording
verschuldigd aan bet bestuur.

6.

De directeur is binnen de kaders die het bestuur daarbij stelt bevoegd te handelen
binnen bet door de algemene ledenvergadering vastgestelde
meerjarenbeleidsprogramma en het jaarHjks vastgestelde beleidsplan en is
verantwoordelijk voor bet uitvoeren van bet meerjarenbeleidsprogramma en van
het jaarlijks beleidsplan met bijbehorende begroting.

7.

--

De directeur dient de door bet bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot
de algemene Iijnen van bet te voeren beleid op te volgen en is verantwoording

--

verschuldigd aan het bestuur ter zake van de uitoefening van de aan hem bij de
statuten en/of reglementen van de vereniging opgedragen taak.
8.
9.
10.

De directeur kan geen deel uitmaken van bet bestuur of van een commissie.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden
vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen Directiestatuut.
De dicecteur heeft bet recht vergaderingen van bet bestuur, van de algemene
ledenvergadering en van commissies bij te wonen, tenzij bet betceffende bestuuc,

-

vergadering of commissie in meerderheid, al dan niet per agendapunt, anders
beslist. De directeur heeft in genoemde vergaderingen een adviserende stem.
Artikel 15 Boekhouding en financiën
1.
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan bet kalenderjaar.
2.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit jaarlijkse contributies, subsidies en
uit andere inkomsten. Het bestuur besluit over bet aanvaarden van ertstellingen
-

en legaten. Aanvaarding kan slechts plaatsvinden onder bet voorrecht van
boedelbeschrijving.
3.

De algemene ledenvergadering stelt op voordracht van bet bestuur jaarlijks de
hoogte van de contributie vast. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels
met betrekking tot de contributie.

4.

Het bestuur stelt de vergoedingsregeling vast voor de eden van de ingestede
commissies.
Rekening en verantwoording
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 administratie te voecen en daartoe

Artikel 16
1.

-

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
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bewaren dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend.
2.

-

door het bestuur versiag wordt uitgebracht omtrent de gang van zaken van
de vereniging en het qevoerde beleid in het afgelopen boekjaar;
de door het bestuur opgestelde jaarrekening met de verklaring van de in lid 4
bedoelde registeraccountant aan de algemene ledenvergadering ter
goedkeuring voorgelegd;

--

b.

de verlening van decharge aan de eden van het bestuur voor hun bestuur
gedurende het afgelopen boekjaar aan de algemene ledenvergadering
voorgelegd.

c.

3.

De algemene ledenvergadecing kan de in lid 2 genoemde termijn verlengen met
ten hoogste vijf maanden.

4.

Het bestuur verleent aan een registeraccountant de opdracht om de door haar
opgestelde jaarrekening te onderzoeken, omtrent zijn onderzoek versiag uit te
brengen aan het bestuur en aan de financiëie commissie en de uitsiag van zijn

6.

--

Jaarlijks voor één juli, behoudens verlenging van deze termijn als bedoeld in lid 3
van dit artikel, wordt een ledenvergadering gehouden waarin:
a.

5.

-

onderzoek in een verkiaring weer te geven.
De financiële commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van
de rechtmatigheid en brengt aan de aigemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.

-

Het bestuur is verplicht de accountant en de financiële commissie ten behoeve van
hun onderzoek alle door hen gevraagde inlichtingen te verschaffen, hen
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stelien.

7.

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de jaarrekening gebeurt
nadat kennis is genomen van de verkiaring van de accountant en van de

bevindingen van de financiële commissie.
8.
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
Artikel 17- Algemene ledenvergadering
1.
De algemene ledenvergadering bestaat uit alle eden van de vereniging.
2.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe
die niet door de wet of deze statuten aan een ander orgaan van de vereniging zijn
toegekend. Het bestuur iegt verantwoording af aan de algemene

-

ledenvergadering.
3.

Van het ter ledenvergadering verhandeide worden notulen gehouden onder
verantwoordelijkheid van de directeur of een door de voorzitter aangewezen
persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld

en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.
Artikel 18 Het bijeenroepen van de ledenvergadecing
Jaarlijks worden in ieder geval twee ledenvergaderingen gehouden:
1.
-
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-

de voorjaarsvergadering welke uiterlijk voor één juli wordt gehouden;
de najaarsvergadering welke niet later dan in de maand november, maar in
b.
uitzonderingsgevallen uiterlijk dertig december wordt gehouden.
Het bestuur roept overige ledenvergaderingen bijeen zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten gehouden is. De

a.

2.

--

oproeping geschiedt door zowel een mededeling op het besloten ledennet van de
vereniging als schriftelijk aan de adressen van de eden, zoals deze zijn vermeld in

--

het register van de leden.
3.

De termijn van de oproeping bedraagt ten minste vier weken. Het bestuur kan in
bijzondere gevallen de termijn van de oproeping bekorten.

4.

Op schriftelijk verzoek van ten minste twintig eden, is het bestuur verplicht een
ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van niet anger dan vier weken
na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, zodanig dat de ledenvergadering binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering
bijeenroept of bij advertentie in een veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen

--

-

--

alsdan anderen dan leden van het bestuur belasten met de leiding van de
ledenvergadering en het opstellen van de notulen.
Artikel 19

1.

-

Toegang tot de ledenvergadering

Toegang tot de ledenvergaderingen hebben de leden, de leden van het bestuur, de
directeur en de werknemers van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste
leden en geschorste eden van het bestuur, tenzij het betrett een

-

ledenvergadering waacin het besluit tot de schorsing van het betreffende lid of het
betreffende lid van het bestuur wordt behandeld. Omtrent toelating van andere
2.

personen tot de ledenvergadering beslist het bestuur.
De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. De
voorzitter kan zich ter vergadering al dan niet ten aanzien van een agendapunt
laten vervangen. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de ledenvergaderingen
geleid door de vice voorzitter en bij diens atwezigheid door een ander door het
bestuur aan te wijzen bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig dan voorziet de
ledenvergadering zelt in haar leiding.

Artikel 20

1.

-

Agenda van de ledenvergadering

Tegelijk met de oproep voor de ledenvergadering wordt de voorlopige agenda door
publicatie op het besloten ledennet en door schriftelijke toezending ter kennis van
de eden gebracht. De definitieve agenda en de te behandelen stukken warden
uiterlijk twee weken vOOr de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden
door publicatie op het besloten ledennet en/of door schriftelijke toezending ter

2.

kennis van de eden gebracht.
De definitieve agenda en de bijbehorende stukken kunnen langs elektronische weg
worden toegezonden.

3.

De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval:
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-

a.

het financieel versiag van het bestuur;
het verslag van de financiële commissie van de vereniging en van de
accountant;

C.

d.
e.

het vaststellen van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar;
het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur;
het voorzien in vacatures;
de rondvraag.

f.
g.
h.

5.

-

het vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering;
het jaarverslag van het bestuur;

b.

4.
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De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval:
a.
het vaststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering;
b.

het vaststellen van de contributie;

c.
d.

(indien aan de orde) het vaststellen van het meerjarenbeleidsprogramma;--het vaststellen van de begroting en van het beleidsplan voor het volgend
boekjaar;

e.
f.

eventueel het voorzien in tussentijds opgetreden vacatures;
de rondvraag.

Uiterlijk drie weken vOOr de dag van de ledenvergadering kan elk lid een voorstel
schrittelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda doen toevoegen. Het

--

voorstel moet voorzien zijn van een toelichting. Het bestuur kan een advies geven
aan de algemene ledenvergadering ten aanzien van de inhoud of behandeling van

6.

het voorstel. De algemene ledenvergadering kan de behandeling van een voorstel
verdagen naar de eerstvolgende ledenvergadering.
Amendementen op een voorstel van het bestuur of van een lid kunnen zowel door
het bestuur als door elk lid worden ingediend tot het moment van besluitvorming
door de algemene ledenvergadering.

Artikel 21
1.

-

-

-

--

Besluiten

leder lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem. Een lid dat deel
uitmaakt van twee of meer raden van toezicht, telt als één lid. Een geschorst lid
heeft voor de duur van zijn schorsing geen stemrecht. Voor zover de wet of de
statuten geen andere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de
algemene ledenvergadering genomen met een gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.

2.

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht uitoefenen door middel van een
elektronisch communicatiemiddel. Indien de vereniging van deze mogelijkheid
gebruik wenst te maken, dient bij de oproeping tot de ledenvergadering bekend te
worden gemaakt op welke wijze het elektronisch uitbrengen van de stem mogelijk

3.

is.
Voor de toepassing van lid 2 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geldentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen

-

--

van de verhandelingen ter ledenvergadering en het stemrecht kan uitoetenen.
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-

Stemmen die voorafgaand aan de ledenvergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eetder dan op de dertigste dag
voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tilde van
de vergadering worden uitgebracht.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

-

5.
6.

Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk een volmacht
verlenen om namens hem in een ledenvergadering zijn stem uit te brengen. Een
stemgerechtigd lid kan slechts door èén ander stemgerechtigd lid worden
gemachtigd.

7.

Indien voor het vervullen van een vacature slechts één kandidaat beschikbaar is, is
deze gekozen tenzij een meerderheid van de geldig uitgebrachte stem men in een

-

8.

9.

10.

11.

schriftelijke stemming zich ervoor uitspreekt de vacature opnieuw open te stellen.
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste
stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het op één na
hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de
stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Indien ook bij de derde
stemming de stemmen staken, wordt de benoeming door loting bepaald.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover

--

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid
van de ledenvergadering dit verlangt of indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Over aWe voorstellen wordt in de volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het

--

oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende
strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daatdoor eerder in stemming
dient te worden gebracht.
Artikel 22 Reglementen
1.
De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, dat op voorstel van het bestuur
door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd. De
-

-

reglementen van de commissies kunnen deel uit maken van het huishoudelijk
reglement.
2.
3.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of deze
statuten.
In gevallen waarin de statuten of een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
--

Artikel 23

1.

-

Wijziging van de statuten

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging dient door de atgemene
ledenvergadering te worden genomen in een ledenvergadering waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
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-

voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige ledenvergadering
bedcaagt ten minste vier weken.
Zij die de oproeping tot een ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten uiterlijk twee weken vOOr de
ledenvergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien van een toelichting, op een
daartoe geschikte plaats voor de eden ter inzage leggen tot na afloop van de dag

-

3.

waarop de ledenvergadering wordt gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stem men
worden genomen.

-

4.

De statutenwijziging treedt eerst in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. leder lid van het bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.

5.

De eden van het bestuur zijn verplicht een authentiek atschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van

-

Koophandel gehouden handelsregister.
6.
Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor een besluit tot juridische
fusie en juridische splitsing.
Artikel 24 Ontbinding en vereffening
-

1.

Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2.

De vereffening geschiedt door de leden van het bestuur, tenzij de algemene
ledenvergadering één of meer (rechts)personen aanwijst.

3.

Na het besluit tot ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd
liquidatie”.

4.
5.
6.

“in

De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop aan de vereffenaar(s)
geen bekende baten meet aanwezig zijn.
De algemene ledenvergadering stelt een bestemming van het batig saldo vast die

-

zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten
onder degene die daartoe door de algemene ledenvergadering is aan gewezen.

Slotverklarinp
De statuten van de vereniging zijn voor het Iaatst gewijzigd bij statutenwijziging van de
vereniging, verleden op negentien maart tweeduizend veertien (19-03-2014) voor mr
J.W. Stouthart, notaris te ‘s-Gravenhage.

.

BIJLAGE(N)

.
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-

Aan deze akte wordt een (1) bijlaqe gehecht, te weten:
een (1) uittreksel van de notulen van de ledenvergadering.

-

WAARVAN AKTE is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opqegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mu, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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