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CONCEPT ZUIDBROEK VERSIE D.D. 7 OKTOBER 2020. 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

VRIJZINNIGEN NEDERLAND 

 

 

 

 

Op [●] verschijnt voor mij, [●], notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: 

[●]. 

De comparant verklaart dat op [●] door de algemene vergadering van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Zwolle, met adres: Paulus Borststraat 37, 3812 TA 

Amersfoort, handelsregisternummer: 40477107, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen 

en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. 

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vereniging zodanig te 

wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt 

S T A T U T E N : 

DEFINITIES. 

Artikel 1. 

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: 

algemene vergadering : betekent het orgaan van de vereniging dat wordt 

gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst 

van leden of hun afgevaardigden en andere 

personen met vergaderrechten; 

bestuur en landelijk bestuur  : betekent het bestuur van de vereniging; 

bestuurder  : betekent een lid van het bestuur van de vereniging; 

vereniging  : betekent de vereniging Vrijzinnigen Nederland 

waarvan de interne organisatie wordt beheerst door 

deze statuten; 

lokale vereniging  : betekent een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid welke zich aan de vereniging 

heeft verbonden (niet als lid) en als zodanig door de 

vereniging is erkend; 

lokaal lid  : betekent het lid natuurlijk persoon van de 

vereniging dat tevens lid is van een lokale 

vereniging; 

algemeen lid  : betekent een lid van de vereniging dat niet tevens 

lid is van een lokale vereniging; 

afgevaardigde : een afgevaardigde in de algemene vergadering van 

lokale leden van een specifieke lokale vereniging 
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conform artikel 12.2; 

begunstigers : donateurs, vrienden of andere vormen van 

structurele ondersteuners van de vereniging;  

leden: : betekenen de ereleden, lokale leden en algemene 

leden van de vereniging; 

schriftelijk  : betekent bij brief of e-mail, of bij boodschap die via 

een ander gangbaar communicatiemiddel wordt 

overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; 

Voorgangers  voorganger, inspirator of pastoraal werker als nader 

gedefinieerd in het Algemeen Reglement. 

NAAM EN ZETEL. 

Artikel 2. 

1. De vereniging draagt de naam: Vrijzinnigen Nederland. 

2. Zij is gevestigd te Amersfoort. 

3. Zij is opgericht op vier juni achttienhonderd zesenzeventig onder de naam: "Het Nederlandsch 

Protestantenbond" en later genoemd: "De Nederlandse Protestantenbond" en vrijzinnige 

geloofsgemeenschap NPB. 

KADER EN DOELSTELLING. 

Artikel 3. 

Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en is zij verwant 

met het religieus-humanisme. De vereniging stelt zich in dat verband het in artikel 4 gestelde ten 

doel.  

DOEL. 

Artikel 4. 

De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen alsmede ruimte 

te geven aan pluriform vrijzinnig religieus leven. 

MIDDELEN. 

Artikel 5. 

Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, in het bijzonder 

door: 

a. het verrichten van algemeen landelijk werk; 

b. het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging door 

middel van interne en externe publiciteit; 

c. het bevorderen van aaneensluiting van de lokale leden in lokale verenigingen, teneinde te 

kunnen functioneren als geloofsgemeenschappen; 

d. het bevorderen van de instandhouding en de uitbreiding van de lokale verenigingen; 

e. het behartigen van de geestelijke belangen van alle leden van de vereniging,  

f. het bevorderen van het opleiden van voorgangers; 

g. het samenwerken met geestverwante groeperingen; 

h. het oprichten van en het deelnemen in stichtingen en andere lichamen met behulp waarvan 

het doel van de vereniging wordt gediend; 

i. het in standhouden van een landelijk bureau ter ondersteuning van haar taken; 

j. vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en al 
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                           wat is. 

LEDEN. 

Artikel 6. 

1. De vereniging bestaat uit leden. 

2. De leden worden onderscheiden in ereleden, lokale leden en algemene leden. 

a. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en 

als zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het landelijk bestuur zijn 

benoemd. 

b. Lokale leden zijn zij die zich als zodanig bij een door het landelijk bestuur erkende 

lokale vereniging hebben aangemeld en door het bestuur van die lokale vereniging en 

door de vereniging zijn toegelaten. Lokale leden kunnen lid zijn van meer dan één 

lokale vereniging. De lokale verenigingen zelf zijn geen lid van de vereniging. Wel 

geschiedt de organisatie van de lokale leden als lid van de landelijke vereniging via de 

lokale verenigingen, onder meer door het kiezen van afgevaardigden zoals bepaald in 

artikel 12 lid 2.  

c. Algemene leden zijn zij die zich bij het bureau van de vereniging daartoe hebben 

aangemeld en door het landelijk bestuur als zodanig zijn toegelaten en niet tevens lid 

van een lokale vereniging zijn. 

VERPLICHTINGEN. 

Artikel 7. 

1. Ieder lid is verplicht: 

a. de statuten en reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van de organen 

van de vereniging na te leven; 

b. de belangen van de vereniging en de lokale verenigingen niet te schaden; 

c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap 

voortvloeien of welke de vereniging ten laste van haar leden aangaat. 

2. Door de vereniging kunnen ten laste van de leden geen verplichtingen worden aangegaan 

dan nadat het landelijk bestuur door de algemene vergadering daartoe bevoegd is verklaard. 

3. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat 

een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is 

bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.  

LIDMAATSCHAP. 

Artikel 8. 

1. De minimale duur van het lidmaatschap bedraagt twaalf maanden, tenzij sprake is van het 

hierna in lid 2 onder a, c of d genoemde. 

2. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 

b. door schriftelijke opzegging door het lid; de opzegging moet geschieden tenminste één 

maand voor het einde van het verenigingsjaar. 

Lokaal lid: opzegging door het lokale lid geschiedt aan het bestuur van de lokale 

vereniging. Deze opzegging van een lokaal lid houdt een opzegging van het 

betreffende lokale lid van de betreffende lokale vereniging in en wordt geacht tevens 

een opzegging van het lidmaatschap van de vereniging te bevatten, tenzij het 
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desbetreffende lokale lid bij de opzegging te kennen geeft algemeen lid te willen 

worden; een en ander wordt door de lokale vereniging terstond doorgegeven aan de 

vereniging. 

Algemeen lid: opzegging door een algemeen lid geschiedt aan het landelijk bestuur.  

Erelid: opzegging door een erelid geschiedt aan het landelijk bestuur. 

c. door schriftelijke opzegging door het landelijke bestuur van een lid met inachtneming 

van een opzeggingstermijn van één maand. Opzegging aan een lid kan geschieden in 

de gevallen als in deze statuten aangegeven en wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Lokaal lid: de opzegging van een lokaal lid door het landelijk bestuur moet geschieden 

indien de erkenning van de lokale vereniging waarvan het betreffende lokale lid lid is 

eindigt overeenkomstig artikel 10 lid 2, tenzij het betreffende lokale lid lid is van meer 

dan één lokale vereniging waaronder ten minste één lokale vereniging die derhalve een 

erkenning (be)houdt. De opzegging van een lokaal lid blijft achterwege indien een 

lokaal lid bij beëindiging van het lidmaatschap van de lokale vereniging te kennen geeft 

algemeen lid van de vereniging te willen worden en het landelijk bestuur daarmee 

instemt. 

d. door ontzetting door het landelijk bestuur, bij met redenen omkleed besluit. 

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer het lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 

wijze benadeelt. Bij ontzetting geeft het landelijk bestuur de betrokkenen ten 

spoedigste schriftelijk kennis van het besluit, met opgave van de redenen. Het lid kan 

binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep gaan bij 

de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 

het lid geschorst. 

Lokaal lid: ingeval van ontzetting van een lokaal lid, wordt de betreffende lokale 

vereniging zo spoedig mogelijk door het landelijk bestuur hierover geïnformeerd. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan daarvan vrijstelling verlenen. 

BEGUNSTIGERS. 

Artikel 9. 

Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die niet geregistreerd willen worden als lid, maar de 

vereniging steunen met een jaarlijkse gift van tenminste het daarvoor door de algemene vergadering 

vastgestelde bedrag. Zij kunnen aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen, maar bezitten 

actief noch passief stemrecht. Lokale verenigingen kennen ook begunstigers. 

LOKALE VERENIGINGEN. ERKENNING. 

Artikel 10. 

1. Om als lokale vereniging te kunnen worden aangemerkt, is een erkenning van het landelijk 

bestuur vereist. De erkenning geschiedt schriftelijk door het bestuur van de vereniging aan het 

bestuur van de aspirant lokale vereniging en wordt niet eerder verleend dan nadat: 

- de aspirant lokale vereniging uit ten minste tien personen bestaat en een voorlopig 

bestuur kent van ten minste drie leden en deze personen tevoren hebben verklaard 

zich te zullen conformeren aan de statuten en reglementen van de vereniging; 
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- de aspirant lokale vereniging, onder goedkeuring van het landelijk bestuur, statuten 

heeft vastgesteld. De statuten dienen in ieder geval de daarvoor in aanmerking 

komende bepalingen die betrekking hebben op de lokale verenigingen te bevatten. Zij 

moeten geen bepalingen inhouden, die met deze statuten en het algemeen reglement 

in strijd zijn en dienen bepalingen te bevatten die nodig zijn voor het afstemmen van 

het lidmaatschap van de leden van de lokale vereniging met het lidmaatschap van de 

vereniging.  

- de aspirant lokale vereniging zich heeft gecommitteerd aan het algemeen reglement. 

De rechten en verplichtingen uit hoofde van de verbinding tussen de landelijke 

vereniging en een lokale vereniging zijn nader vastgelegd in het algemeen reglement. 

2. Het landelijk bestuur kan de erkenning van een lokale vereniging intrekken indien door die 

lokale vereniging of haar bestuur gehandeld wordt in strijd met de bepalingen van deze 

statuten of bepalingen van het algemeen reglement; waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen:  

a. indien het bestuur van een lokale vereniging overgaat tot het verrichten van de 

volgende rechtshandelingen zonder voorafgaand overleg met het landelijk bestuur 

daartoe en zonder dat advies is ontvangen van het landelijk bestuur daartoe:  

i. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verwerven, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen; 

ii. het doen van schenkingen waardoor de totale waarde van de door de 

betreffende lokale vereniging in het betreffende verenigingsjaar gedane 

schenkingen een bedrag te boven gaat, dat door de algemene vergadering is 

vastgesteld; 

iii. de starten van de sollicitatieprocedure alsmede het aanstellen van voorgangers 

van de lokale afdeling.  

b. indien het bestuur van een lokale vereniging overgaat tot het verrichten van de 

volgende rechtshandelingen voordat advies is ontvangen van het landelijk bestuur: 

i. een lokale vereniging gaat een samenwerking aan met een of meer andere 

lokale verenigingen en/of andere geestverwante groeperingen in een stichting of 

een soortgelijke vorm; 

ii. een lokale vereniging treedt uit een dergelijk samenwerkingsverband;  

Indien het advies van het landelijk bestuur voor wat betreft het bepaalde in lid 2 sub a sub i of 

ii sub b sub i of ii niet wordt gevolgd, kan een bindende uitspraak van de algemene 

vergadering worden gevraagd. 

3. Van de intrekking van de erkenning geeft het landelijk bestuur ten spoedigste aangetekend 

kennis aan de lokale vereniging onder opgave van redenen. 

4. De lokale vereniging kan binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving in beroep 

gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, 

zijn alle lokale leden die lid zijn van de betreffende lokale vereniging geschorst als lid van de 

vereniging. 

VERPLICHTINGEN LOKALE LEDEN  

Artikel 11. 

1. De lokale leden verplichten zich om niet eerder voor een besluit tot ontbinding van een lokale 

vereniging te stemmen dan nadat zij van de betreffende lokale vereniging schriftelijk hebben 
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vernomen dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen het bestuur van de lokale vereniging en 

het landelijk bestuur omtrent die ontbinding en waarbij er tevens vanuit het landelijk bestuur is 

geadviseerd over de betreffende ontbinding, welk advies van het landelijk bestuur ter kennis 

dient te zijn gebracht aan de betreffende lokale leden. 

2. De lokale leden verplichten zich om niet eerder voor een besluit tot bestemming van het 

batige saldo na vereffening van een lokale vereniging te stemmen dan nadat zij van de 

betreffende lokale vereniging schriftelijk hebben vernomen dat er overleg heeft 

plaatsgevonden tussen het bestuur van de lokale vereniging en het landelijk bestuur omtrent 

die bestemming van het batige saldo. Bovendien verplichten de lokale leden zich om -in 

hoedanigheid van lid van een lokale vereniging- voor wat betreft de bestemming van het 

batige saldo te stemmen voor één van de volgende opties of een combinatie daarvan: 

a. het liquidatiesaldo wordt overgedragen aan één of meer andere lokale verenigingen in 

de verhouding waarin de lokale leden die lid zijn van de op te heffen lokale vereniging 

zich aansluiten bij die andere lokale verenigingen;  

b. het liquidatiesaldo wordt gereserveerd voor pastorale werkzaamheden ten behoeve 

van leden of oud-leden van de op te heffen lokale vereniging; 

c. het liquidatiesaldo wordt overgedragen aan de landelijke vereniging waar het tien jaar 

wordt gereserveerd voor eventuele nieuwe vrijzinnige activiteiten in het werkgebied van 

de op te heffen lokale vereniging. 

ALGEMENE VERGADERING. SAMENSTELLING. 

Artikel 12. 

1. De algemene vergadering bestaat uit de algemene leden, uit de afgevaardigden die door en 

uit de lokale leden worden gekozen en uit de ereleden. 

2. De verkiezing van de afgevaardigden van de lokale leden geschiedt per lokale vereniging door 

en uit de tot die lokale vereniging behorende lokale leden. Een afgevaardigde kan niet in meer 

dan één lokale vereniging worden gekozen. De lokale leden kiezen uit de uit hun midden te 

stellen kandidaten ten minste één afgevaardigde voor elke tweehonderd lokale leden afgerond 

naar boven; voor wat betreft de telling van dit aantal leden wordt gekeken naar het aantal 

leden dat bij aanvang van haar lopende verenigingsjaar lid is van de betreffende lokale 

vereniging. De lokale verenigingen geven voorafgaand aan de algemene vergadering door 

aan het landelijk bestuur wie de door de aan hen verbonden lokale leden gekozen 

afgevaardigde(n) is/zijn die bevoegd is/zijn de algemene vergadering bij te wonen.  

ALGEMENE VERGADERING. TOEGANG. 

Artikel 13. 

Leden, afgevaardigden van de lokale leden en begunstigers hebben toegang tot de algemene 

vergadering en mogen daarin het woord voeren. Voorts hebben toegang tot de algemene 

vergadering personen in dienst van de vereniging en genodigden. 

ALGEMENE VERGADERING. OPROEPING. 

Artikel 14. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het landelijk bestuur, met 

inachtneming van een termijn van ten minste twee weken. 

 De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke mededeling te zenden aan de ereleden, de 

algemene leden en aan de lokale verenigingen ten behoeve van de lokale leden. 
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2. Algemene vergaderingen worden zo dikwijls het landelijk bestuur dit wenselijk acht gehouden, 

alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt 

verzocht door tenminste een zodanig aantal leden of afgevaardigden dat bevoegd is tot het 

uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering.  

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het landelijk bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het landelijk 

bestuur is ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het landelijk bestuur de algemene 

vergadering bijeenroept. 

 Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst een eigen voorzitter aan. 

4.  Op de algemene vergadering kunnen, naast de in deze statuten genoemde onderwerpen, aan 

de orde gesteld worden onderwerpen, die verband houden met de taak van de vereniging op 

religieus, cultureel of maatschappelijk gebied. 

5. Voorstellen ter behandeling op de algemene vergadering worden uiterlijk twee maanden voor 

de algemene vergadering schriftelijk bij het landelijk bestuur ingediend. Het landelijk bestuur 

neemt in de agenda voor de algemene vergadering deze voorstellen op, voorzien van een 

preadvies. 

6. Over voorstellen welke niet op de agenda staan kan geen besluit worden genomen. 

7.  De jaarstukken en verslagen, welke op de komende algemene vergadering in behandeling 

worden genomen, worden ten minste twee weken tevoren aan de lokale verenigingen 

toegezonden. 

8. Het verslag van de algemene vergaderingen worden binnen vier weken na de vergadering 

aan de lokale verenigingen toegezonden. 

9. De algemene vergadering zal bij reglement verder de orde van de vergaderingen regelen. 

ALGEMENE VERGADERING. STEM UITBRENGING EN BESLUITVORMING. 

Artikel 15. 

1. Algemene leden hebben in de algemene vergadering ieder een stem. 

2. De lokale leden hebben in de algemene vergadering geen eigen stemrecht. De door de lokale 

leden van een lokale vereniging gekozen afgevaardigde(n) brengen in de algemene 

vergadering in totaal zoveel stemmen uit als gelijk is aan het aantal lokale leden dat de 

betreffende lokale vereniging telt op de eerste dag van haar lopende verenigingsjaar, met dien 

verstande dat een afgevaardigde niet meer dan tweehonderd stemmen mag uitbrengen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2, kan het stemrecht op de vergadering door de 

afgevaardigde(n) slechts worden uitgeoefend, indien ten minste acht dagen voor de algemene 

vergadering door het bestuur van de lokale vereniging aan het landelijk bestuur (een uittreksel 

van) de notulen van de desbetreffende vergadering van de lokale vereniging (is) zijn 

overgelegd, waaruit van de verkiezing van de afgevaardigden blijkt.  

3. Ereleden hebben in de algemene vergaderingen ieder een stem. 

4. In de algemene vergadering worden alle besluiten genomen met meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. 

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staken der stemmen wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen. 



 

8 

6. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Voor benoemingen wordt de volstrekte 

meerderheid vereist. Heeft na twee vrije stemmingen niemand de volstrekte meerderheid 

(meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen) verkregen, dan wordt herstemming 

gehouden – zo nodig na voorafgaande tussenstemming - tussen de twee personen die de 

meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen, dan beslist het lot. 

ALGEMENE VERGADERING. FINANCIELE VERANTWOORDING. 

Artikel 16. 

1. In ieder geval wordt een algemene vergadering gehouden binnen drie maanden na afloop van 

het verenigingsjaar behoudens indien door de algemene vergadering op grond van bijzondere 

omstandigheden voor ten hoogste drie maanden uitstel is verleend. Het landelijk bestuur 

brengt in deze vergadering naast de overige punten van de agenda de jaarrekening waarin 

tevens opgenomen het jaarverslag alsmede balans en staat van baten en lasten uit en doet 

verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Tevens worden, 

indien dit niet reeds in een eerdere algemene vergadering is geschied, de begroting van 

inkomsten en uitgaven voor het lopende verenigingsjaar vastgesteld alsmede de hieraan ten 

grondslag liggende beleidsvoornemens.  

2. De algemene vergadering benoemt een financiële commissie van tenminste twee leden, die 

geen deel mogen uitmaken van het landelijk bestuur; de financiële commissie adviseert het 

landelijk bestuur en de algemene vergadering omtrent het financiële beleid. De financiële 

commissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar werkzaamheden. 

3. Het landelijk bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door haar gewenste 

inlichtingen te verschaffen.  

4. De agenda van de algemene vergadering waarin het jaarverslag en de rekening en 

verantwoording worden behandeld, bevat tevens het voorstel tot het verlenen van decharge 

aan het landelijk bestuur. 

VERENIGINGSJAAR. 

Artikel 17. 

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus. Het boekjaar is gelijk 

aan het verenigingsjaar. 

CONTRIBUTIE/AFDRACHTEN. 

Artikel 18. 

1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de verplichtingen vast van de leden waaronder 

contributies die de verschillende categorieën leden alsmede de afdrachten die de lokale 

verenigingen voor hun begunstigers, verschuldigd zullen zijn. 

2. Ereleden van de vereniging zijn niet gehouden tot betaling van contributie aan de vereniging. 

GELDMIDDELEN. 

Artikel 19. 

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de algemene leden, de 

afdrachten die namens de lokale leden en lokale begunstigers door de lokale verenigingen 

worden gedaan, begunstigers van de landelijke vereniging, schenkingen, legaten, 

erfstellingen, opbrengst van bezittingen en overige baten. 

2. Regelen omtrent het beheer worden in het algemeen reglement gesteld. 

ALGEMEEN REGLEMENT. 
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Artikel 20. 

De algemene vergadering stelt een algemeen reglement voor de vereniging vast. De bepalingen van 

dit reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de wet of met deze statuten. 

LANDELIJK BESTUUR. 

Artikel 21. 

1. Het landelijk bestuur bestaat uit ten minste vier leden, waaronder tenminste een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden van de 

vereniging worden gekozen en uit een lid dat door de algemene vergadering wordt benoemd 

op voordracht van het convent van voorgangers, bedoeld in artikel 23 lid 5 van deze statuten. 

De benoeming van leden van het landelijk bestuur vindt plaats in een algemene 

ledenvergadering. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. 

2. De landelijk bestuursleden worden gekozen voor een tijd van vier jaar. Aftredende landelijk 

bestuursleden zijn slechts één maal terstond herkiesbaar. 

3. Het convent van voorgangers draagt telkens wanneer er een aan het convent toekomende 

plaats in het landelijk bestuur openvalt, een opvolger voor. 

4. Het aantal landelijk bestuursleden zal door het landelijk bestuur worden bepaald met 

inachtneming van het in lid 1 gestelde minimum. 

5. Het landelijk bestuur bericht aan de lokale leden via de lokale verenigingen, de algemene 

leden en de ereleden omtrent het ontstaan van vacatures in het landelijk bestuur, met het 

verzoek eventuele kandidaten voor deze vacatures aan het landelijk bestuur op te geven. Na 

ontvangst van de opgave van kandidaten als bedoeld in de vorige zin maakt het landelijk 

bestuur de kandidaatstelling voor de algemene vergadering op. Bij de kandidaatstelling kan 

het landelijk bestuur ook kandidaten voorstellen. 

6. Een voordracht dient vier weken voor de betreffende algemene vergadering schriftelijk ter 

kennis te worden gebracht van het landelijk bestuur, vergezeld van een schriftelijke 

bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat. 

7. Landelijk bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen 

of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt 

door het enkele verloop van die termijn. 

8. De werkzaamheden van het landelijk bestuur worden nader geregeld in het algemeen 

reglement. 

9. Indien het aantal leden van het landelijk bestuur beneden het in lid 1 van dit artikel genoemde 

minimumaantal is gedaald blijft het landelijk bestuur bevoegd, met dien verstande echter dat 

het onverwijld dient te bevorderen dat zo spoedig mogelijk in de bestaande vacatures wordt 

voorzien. 

VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 22. 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

 De voorzitter en de secretaris tezamen, hetzij de voorzitter en de penningmeester tezamen, 

zijn eveneens bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen. 

2. Het landelijk bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 

sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

Alvorens besluiten over de in dit artikel genoemde rechtshandelingen te nemen, zal het 
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landelijk bestuur advies inwinnen bij de financiële commissie, genoemd in artikel 16. 

VOORGANGERS. 

Artikel 23. 

1. Tot het stimuleren, begeleiden en helpen uitvoeren van de taken van lokale leden -die 

georganiseerd zijn in lokale verenigingen- kunnen tussen de lokale verenigingen met één of 

meer voorgangers overeenkomsten worden aangegaan, een en ander met inachtneming van 

artikel 10 lid 2. 

2. Voorgangers zijn zij, die diensten voor afdelingen verrichten, zoals omschreven in het 

algemeen reglement. 

3. Een dergelijke overeenkomst kan worden aangegaan voor volledige of gedeeltelijke werktijd. 

4. De in één of meer lokale verenigingen dienstdoende voorgangers zijn verenigd in het convent 

van voorgangers. Zij zijn daarvan lid. 

5. Verdere regelen ter zake van voorgangers en het convent van voorgangers worden gesteld in 

het algemeen reglement waaronder begrepen de voorwaarden waaronder met voorgangers 

overeenkomsten worden aangegaan. 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. 

Artikel 24. 

1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden na een 

besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 

daarin een wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging zal worden 

voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste acht weken voor de dag der 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin het voorgestelde woordelijk is opgenomen, 

op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, 

waarop de vergadering gehouden wordt. 

 Het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste acht weken en het voorstel tot ontbinding 

moet tenminste drie maanden voor de vergadering schriftelijk ter kennis worden gebracht aan 

de leden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 

tenminste de helft van de stemgerechtigde leden en afgevaardigden aanwezig of 

vertegenwoordigd is.  

 Daarnaast dient het totale aantal door de afgevaardigden uitgebrachte stemmen ten gunste 

van het voorstel tot statutenwijziging, groter te zijn dan de helft van het totale aantal lokale 

leden van de vereniging per de aanvang van het lopende verenigingsjaar.  

4. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten met een meerderheid van 

tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 

tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden en afgevaardigden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Daarnaast dient bij de stemming ten gunste van het voorstel tot 

ontbinding ten minste de helft van het aantal afgevaardigden van elke lokale vereniging 

waarvan afgevaardigden ter vergadering aanwezig zijn, voor het voorstel tot ontbinding te 

stemmen. 
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5. Bij onvoldoende vertegenwoordiging in een vergadering, waarin een voorstel tot wijziging van 

de statuten of ontbinding van de vereniging aan de orde is, kan een tweede vergadering 

worden uitgeschreven. De termijn voor oproeping tot deze tweede vergadering bedraagt 

tenminste vier weken. 

 Voor deze tweede vergadering worden geen eisen gesteld aan het aantal aanwezige en/of 

vertegenwoordigde leden. Besloten kan worden met ten minste twee/derde van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen. 

6. De vergadering die tot opheffing van de vereniging besluit zal het batig saldo na vereffening 

naar rato bestemmen voor de lokale verenigingen dan wel één of meer instellingen waarvan 

de doelstelling verwant is aan die van de vereniging. Indien bij een besluit tot ontbinding geen 

vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt vereffening door het landelijk bestuur. 

Slotverklaring. 

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte 

gehecht. 

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd  

van deze akte vermeld. 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de 

verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte 

voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, 

waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, 

notaris, ondertekend. 


