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zaaknummer: 21400465/FA  

 

STATUTEN  

VERENIGING OUD-MEDEWERKERS ING (VO-ING) 

 
BEGRIPSBEPALINGEN 

Artikel 1 

- de vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; 

- ING Groep: ING Groep N.V., alsmede alle rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers 

van genoemde rechtspersonen en hun dochtervennootschappen, voor zover 

statutair gevestigd in Nederland; 

- pensioenfonds: het pensioenfonds of de pensioenfondsen, waarin de oud 

medewerker op grond van zijn of haar voormalige dienstbetrekking bij ING    

       Nederland of van hun rechtsvoorgangers of -opvolgers, een belang heeft. Dit   

       belang kan ook zijn of haar pensioengerechtigde (ex) partner of kind betreffen;  

- pensioenverzekeraar: de pensioenverzekeraar waarin de oud medewerker op 

grond van zijn of haar voormalige dienstbetrekking bij ING Nederland of van 

hun rechtsvoorgangers of -opvolgers, een belang heeft. Dit belang kan ook zijn 

of haar pensioengerechtigde (ex) partner of kind betreffen; 

-     de algemene vergadering: de vergadering van de ledenraad; 

-      de ledenraad: alle gekozen vertegenwoordigers van de leden van de vereniging 

uit alle rayons als bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze statuten; 

- de leden van de ledenraad: door de leden gekozen vertegenwoordigers van een 

rayon die tezamen de ledenraad vormen; 

- het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoel in artikel 7 lid 3 van deze 

statuten; 

- de rayons: de rayons als bedoeld in artikel 7 lid 4 van deze statuten; 

- de commissie(s): de commissie(s) als bedoeld in artikel 7 lid 5 van deze statuten. 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 2 

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Oud-medewerkers ING.  

Afgekort: VO-ING. 

  2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bussum. 



2 

DOEL EN MIDDELEN 

Artikel 3 

1. Het doel van de vereniging is: 

a. het behartigen, of het doen behartigen via een andere rechtspersoon, in de 

meest ruime zin van gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel 

van specifieke belangen van bepaalde groepen van haar leden in de 

hoedanigheid van die leden waarin zij tot het lidmaatschap van de vereniging 

zijn toegetreden, als omschreven in artikel 4 lid 1. Hieronder vallen 

nadrukkelijk de sociaal economische belangen van leden en potentiële leden 

in hun positie als belanghebbende bij een pensioenfonds en/of 

pensioenverzekeraar; 

b. het bevorderen van het welzijn der leden door het organiseren van vormende 

en ontspannende activiteiten. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het in en buiten rechte behartigen van de belangen van groeperingen van 

leden. 

b. het bevorderen van onderling contact tussen de leden en het stimuleren van 

de leden om elkaar, waar nodig, met raad en daad bij te staan; 

c. het (doen) uitgeven van een periodiek aan de leden ten behoeve van 

informatie en voorlichting aan en communicatie met deze leden o.a. door het 

actief inzetten van diverse sociale media; 

d. het inwinnen van adviezen ten behoeve van de leden bij ter zake kundige 

personen en/of instellingen; 

e. het onderhouden van een regelmatig contact tussen het bestuur van de 

vereniging en het bestuur van ING Groep; 

f. het onderhouden van een regelmatig contact tussen het bestuur van de 

vereniging en het bestuur van een pensioenfonds, de 

verantwoordingsorganen van een pensioenfonds en (centrale) 

ondernemingsra(a)d(en) van ING Groep; 

g. het aansluiten bij een overkoepelend orgaan en het samenwerken met 

andere verenigingen en groepen, die een gelijksoortige doelstelling hebben;  

h. het ten behoeve van de leden bedingen van rechten, alsmede door elk ander 

middel welke het bereiken van haar doelstellingen ten goede kan komen. 

3.   Voor de realisatie van deze doelen kan de vereniging gebruik maken van door 
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derden geleverde diensten. 

LEDEN EN LIDMAATSCHAP 

Artikel 4 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn: 

a. oud-medewerkers van ING Groep; 

b. de weduwe respectievelijk weduwnaar van een oud-medewerker van ING 

Groep. Partners worden gelijkgesteld met weduwe respectievelijk 

weduwnaar.  

2. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de 

secretaris van het bestuur via een bij het secretariaat van de vereniging te 

verkrijgen aanmeldingsformulier of via de website van de vereniging. 

3. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap.  

4. Het lidmaatschap kan worden overgedragen op de partner. 

5. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid;  

b. door opzegging door het lid. Opzegging dient schriftelijk tenminste twee 

maanden voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden; 

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden indien redelijkerwijs 

van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

De opzegging geschiedt door het bestuur. Zij gaat onmiddellijk in. 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

Artikel 5 

1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht: 

a. actief en passief deel te nemen aan de verkiezingen van leden van de 

ledenraad, volgens de daarvoor gestelde regels; 

b. deel te nemen aan de door de vereniging en/of een rayon georganiseerde 

activiteiten; 

c. het ontvangen van door of door bemiddeling van de vereniging verspreide 

publicaties. 

2. De leden zijn verplicht tot het betalen van contributie zoals deze jaarlijks wordt 

vastgesteld door de ledenraad. 

BEGUNSTIGERS 

Artikel 6 

Begunstigers zijn zij die door het bestuur als begunstiger zijn toegelaten. Uitsluitend 
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personen of organisaties die geen lid zijn, kunnen als zodanig worden toegelaten. 

Begunstigers verlenen aan de vereniging een geldelijke bijdrage, waarvan de minimale 

omvang door het bestuur wordt vastgesteld. Begunstigers hebben geen stemrecht, 

maar kunnen deelnemen aan alle sociale activiteiten en bijeenkomsten van de 

vereniging. 

STRUCTUUR VAN DE VERENIGING 

Artikel 7 

1. De vereniging kent de volgende organen: 

a. de ledenraad; 

b. het bestuur; 

c. de rayons; 

d. de commissies. 

2. De ledenraad: 
a. De vereniging kent een ledenraad gevormd door de vertegenwoordigers die door 

en uit de leden van de vereniging zijn gekozen. De ledenraad vormt als zodanig het 

hoogste gezag in de vereniging. De  ledenraad stelt het beleid van de vereniging 

vast - op voordracht van het bestuur - en toetst de uitvoering van het beleid door 

het bestuur. 

b. De voorzitter van het bestuur, tevens voorzitter van de vereniging, zit de  

ledenraad voor. Bij zijn ontstentenis voorziet het bestuur in zijn vervanging. 

c. De ledenraad wordt gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats in 

Nederland en op een door hem bepaalde datum. 

d. De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur. 

e. Tevens kunnen drie leden van de ledenraad de ledenraad bijeen roepen. 

f. De oproeping van de ledenraad geschiedt schriftelijk aan leden niet later dan 

veertien dagen vóór de vergadering, de dag van oproeping en die van de 

vergadering meegerekend. Hierbij worden de plaats, datum, aanvangstijd en de 

op de vergadering te behandelen onderwerpen gemeld. 

g. Geschorste leden hebben toegang tot de ledenraad waarin het besluit tot hun 

schorsing wordt behandeld en zijn bevoegd in de vergadering over hun schorsing 

het woord te voeren respectievelijk zich door een raadsman te laten bijstaan. 

Over toelating van andere dan de hierboven bedoelde personen beslist de 

ledenraad. 

h. Ieder lid heeft één stem. Het bestuur van de vereniging heeft in de ledenraad geen 

stemrecht. 
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3. Het bestuur: 
a. Behoudens beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

b. Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf natuurlijke personen. 

c. Het bestuur kent een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester 

en een gewoon leden en voorziet zelf in de verdeling van de functies. 

d. Elk lid van het bestuur heeft zitting voor een tijdvak van vier jaar. 

Bestuursleden treden na vier jaar af en zijn ten hoogste eenmaal 

achtereenvolgend herkiesbaar, wederom voor een periode van vier jaar. 

e. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden 

zulks wenselijk achten, doch tenminste eenmaal per kwartaal. 

 f. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens 

ontstentenis door de vicevoorzitter of (een van) de overige bestuursleden. 

g. Ieder bestuurslid brengt bij een stemming in de vergadering één stem uit. 

 h. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een 

vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig 

is. 

 i. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden notulen gehouden.  

Deze notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur 

vastgesteld en als blijk daarvan door de dan fungerende voorzitter en 

secretaris getekend. 

j. Bestuursleden worden door of vanwege de vereniging niet bezoldigd 

 k.     Een bestuurslid kan door de ledenraad worden geschorst of ontslagen als het     

         bestuurslid in strijd handelt met de statuten, gedragscode, reglementen of  

         besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

         Deze schorsing of dit ontslag vindt plaats bij besluit genomen met een       

              meerderheid  van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten  

              minste twee/derde (afronding op gebruikelijke wijze) van de tot stemmen     

              gerechtigden in de ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

        De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de ledenraad 

 eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing 

geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. 

Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende     

             ledenraad te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten  
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              bijstaan. Gedurende de schorsing kan het bestuurslid zijn stemrecht in het  

              bestuur niet uitoefenen.  

       l.     Een bestuurslid maakt niet langer deel uit van het bestuur in de volgende  

              gevallen: 

  - door aftreden op eigen verzoek; 

  - door overlijden van het bestuurslid; 

  - wanneer het bestuurslid lid van de ledenraad van de vereniging wordt; 

  - door ondercuratelestelling van het bestuurslid of onder bewindstelling 

van zijn gehele vermogen; 

- door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de 

ledenraad bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de 

leden, bevoegd tot het uitbrengen van de stemmen in de ledenraad 

aanwezig of vertegenwoordigd is; 

- als het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een 

regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke 

personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van 

betaling verkrijgt.    

4. De rayons: 
a. De organisatorische basis van de vereniging wordt gevormd door de rayons.  

b. De rayons beogen de borging van een goede landelijke spreiding van de leden 

van de vereniging welke nader wordt geregeld in het huishoudelijk 

reglement. De leden van de vereniging worden ingedeeld per rayon. 

Daarvoor wordt uitgegaan van de woonplaats. De rayons worden ingesteld 

en opgeheven door het bestuur, met vereiste goedkeuring van de ledenraad. 

c. De rayons bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

d. De leden uit de rayons worden in de ledenraad vertegenwoordigd door de 

door hen gekozen leden van de ledenraad. 

e. Het bestuur draagt zorg voor het organiseren van sociale activiteiten en 

bijeenkomsten in de rayons, al dan niet in samenwerking met andere rayons. 

f. Zaken over de structuur en financiën aangaande de rayons. worden geregeld 

in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 12 van deze statuten. 

5. De commissies: 
Ter advisering en voorbereiding van beslissingen binnen het bestuur en de 
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ledenraad kan de vereniging een aantal commissies instellen met specifieke 

aandachtsgebieden. Het bestuur stelt de commissies voor, de ledenraad stelt ze 

in. De aandachtsgebieden en de daarbij behorende mandaten worden in het 

huishoudelijk reglement omschreven. 

6.   Vertegenwoordiging: 
a. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte onder meer 

voor het aangaan van overeenkomsten. 

Twee gezamenlijk handelende bestuursleden zijn ook bevoegd om de 

vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

Een individueel bestuurslid is ook bevoegd om de vereniging in en buiten 

rechte te vertegenwoordigen doch alleen als het een belang betreft kleiner 

dan tien duizend euro (€ 10.000,00) en alleen als het valt binnen de door de 

ledenraad vastgestelde jaarbegroting . 

b. De leden van de ledenraad, de bestuursleden en de commissieleden van de 

vereniging zijn onderworpen aan het huishoudelijk reglement en aan de 

Gedragscode VO-ING. Deze gedragscode geeft voorschriften ter voorkoming 

van belangenconflicten en misbruik en/of oneigenlijk gebruik van informatie 

die binnen de vereniging aanwezig is. Tevens verschaft de code richtlijnen 

over compliance en integriteit. 

DE LEDENRAAD.  

Artikel 8a – De ledenraad:  (de leden) 

1. De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers, leden van de ledenraad. Deze  

vertegenwoordigers worden per rayon gekozen uit en door de leden van de 

vereniging die in het betreffende rayon zijn ingedeeld. 

2. Het aantal vertegenwoordigers per rayon bedraagt minimaal één en maximaal 

drie. 

3. Alleen leden van de vereniging in het betreffende rayon kunnen lid van de 

ledenraad zijn. 

4. De reguliere verkiezing van de leden van de ledenraad moet worden gehouden in 

het tijdvak binnen één maand vóór en drie maanden nadat leden in 

overeenstemming met lid 12 zijn afgetreden. 

Een tussentijds ontstane vacature wordt vervuld door de kandidaat die bij de 

verkiezingen niet is verkozen, maar wel het volgende hoogste aantal stemmen 

ontving. Bij het ontbreken van een kandidaat zal in het rayon waar de vacature is 
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een tussentijdse verkiezing worden gehouden. 

5. Het bestuur stelt vast op welk tijdstip de verkiezing van leden van de ledenraad  in 

het betreffende rayon zal worden gehouden.  

Het bestuur stelt per rayon een kandidatenlijst op. Op die lijst plaatst het bestuur 

ten minste zoveel kandidaten als het aantal vertegenwoordigers dat bij die 

verkiezing moet worden verkozen. Van iedere kandidaat worden  de naam, de 

woonplaats en de leeftijd vermeld. 

Het tijdstip van de verkiezing wordt ten minste vier weken voor de verkiezing 

bekend gemaakt aan de leden die in dat rayon zijn ingedeeld. Het bestuur 

vermeldt daarbij het aantal vertegenwoordigers dat voor dat rayon kan worden 

benoemd en maakt de kandidatenlijst van het bestuur bekend. 

De bekendmaking moet ook vermelden, dat de leden van een rayon de 

bevoegdheid hebben kandidaten te stellen in overeenstemming met het volgende 

lid van dit artikel. De bekendmaking vindt plaats via: 

 - een publicatie in het verenigingsorgaan; of 

- een schriftelijk bericht aan de adressen van de betreffende leden volgens het 

ledenregister; of 

 - een advertentie in een in het rayon veelgelezen dagblad. 

De bekendmaking kan ook plaatsvinden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het e-mailadres, dat door 

het lid voor dit doel is bekend gemaakt. 

6. Bij een verkiezing voor leden van de ledenraad  hebben leden die zijn ingedeeld in 

de betreffende rayons de bevoegdheid om andere leden in dat rayon of zichzelf 

kandidaat te stellen. Deze kandidaatstelling moet schriftelijk worden ingediend bij 

het bestuur uiterlijk één maand voor de verkiezing, de dag van de verkiezing en 

die van de kandidaatstelling niet meegerekend. De kandidaatstelling moet 

voorzien zijn van de namen en de handtekeningen van de leden die de 

kandidaatstelling opmaken en van de door die leden voorgedragen kandidaat of 

kandidaten. De kandidaatstelling bevat voor iedere kandidaat de vermelding van 

zijn naam en woonplaats. 

Het bestuur maakt de kandidaatstelling uiterlijk veertien dagen voor de verkiezing 

bekend aan de leden, die in het betreffende rayon zijn ingedeeld. De 

bekendmaking vindt plaats in overeenstemming met het bepaalde in het vorig lid 

van dit artikel. 
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7. De verkiezing vindt plaats met stembiljetten. Deze stembiljetten vermelden de 

naam, woonplaats en leeftijd van elk van de kandidaten en het aantal  

vertegenwoordigers dat voor het rayon kan worden benoemd. 

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen via een elektronisch 

communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd. 

Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 

 communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de bekendmaking, bedoeld 

in lid 5, vermeld. 

8. Een lid brengt zijn stem uit op maximaal zoveel kandidaten als er 

vertegenwoordigers te benoemen zijn voor het betreffende rayon. Als op een 

stembiljet op meer kandidaten is gestemd dan het aantal afgevaardigden dat voor 

het rayon kan worden benoemd, dan is het betreffende stembiljet ongeldig. Het 

uitbrengen van stemmen in deze verkiezing kan niet per volmacht plaatsvinden. 

Gekozen zijn zoveel kandidaten als het aantal vertegenwoordigers dat voor het 

rayon kan worden benoemd en wel die kandidaten op wie de meeste geldige 

stemmen zijn uitgebracht in het betreffende rayon. Zo nodig beslist het lot.  

9. De secretaris van het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen 

van alle leden van de ledenraad zijn opgenomen. 

Als een lid van de ledenraad  heeft ingestemd met communicatie langs 

elektronische weg, wordt ook het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is 

bekend gemaakt, in het register opgenomen. 

10. De leden van de ledenraad treden telkens na vier jaar af. Dit geldt ook voor de 

leden die in een tussentijdse vacature zijn benoemd. 

11. Een lid kan door de ledenraad worden geschorst of ontslagen als het lid in strijd 

handelt met de statuten, gedragscode, reglementen of besluiten van de 

vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

Deze schorsing of dit ontslag vindt plaats bij besluit genomen met een 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet ten minste 

een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van twee/derde 

(afronding op gebruikelijke wijze) gedeelte van de tot stemmen gerechtigden in de 

ledenraad  aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de ledenraad 

eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen 
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ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het lid wordt 

in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende ledenraad te verantwoorden en 

kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. Gedurende de schorsing kan het 

lid zijn stemrecht in de ledenraad niet uitoefenen.  

12. Een lid maakt niet langer deel uit van de ledenraad in de volgende gevallen: 

 - door aftreden op eigen verzoek; 

 - door overlijden van het lid; 

- wanneer het lid niet meer voldoet aan de eisen als omschreven in lid 3 van 

dit artikel; 

 - wanneer het lid bestuurder van de vereniging wordt; 

- door ondercuratelestelling van het lid of onder bewindstelling van zijn gehele 

vermogen; 

- door ontslag van het lid op grond van een besluit van de ledenraad bij besluit 

genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden, bevoegd tot 

het uitbrengen van de stemmen in de ledenraad aanwezig of 

vertegenwoordigd is; 

-     als het lid  in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het 

kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van 

toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt. 

Artikel 8b – De ledenraad: bevoegdheid en jaarvergadering 

1. Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de 

wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een ledenraad - 

de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de 

orde: 

 a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; 

 b. het voorstel tot het al dan niet goedkeuren van de jaarstukken over het 

afgelopen boekjaar; 

 c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; 

 d. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en 

 e. voorstellen van het bestuur of de leden van de ledenraad, zoals 

aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

3. Uiterlijk in de maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur de 
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begroting voor het komende boekjaar ter inzage van de leden van de ledenraad. 

Artikel 8c – De ledenraad: oproeping  

1. De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur. Drie of meer leden van de 

ledenraad kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken een ledenraad bijeen te 

roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien 

dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten 

uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. 

Aan de eis van schriftelijk verzoeken bedoeld in de vorige alinea wordt ook 

voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd. 

2. De oproeping tot de ledenraad vindt plaats via: 

 - een publicatie in het verenigingsorgaan; of 

 - een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het register; of 

 - een elektronisch bericht, als het betreffende lid daarmee vooraf heeft 

ingestemd. 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de 

oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 

4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda 

bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. 

Artikel 8d – De ledenraad: toegang en stemrecht 

1. Toegang tot de ledenraad hebben alle niet-geschorste leden van de ledenraad, en 

alle niet-geschorste leden van het bestuur. De vergadering kan besluiten ook 

andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten.  

Geschorste leden hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar hun 

schorsing, verlenging van de schorsing of ontslag aan de orde is. 

2. In de ledenraad heeft elk lid één stem. 

 Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 

3. Een stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigd lid volmacht geven 

namens hem te stemmen. 

Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het 

bestuur worden overlegd. 

Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht 

elektronisch is vastgelegd. 

 Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen. 
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Artikel 8e – De ledenraad: besluitvorming 

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen 

met meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en 

vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. 

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen 

wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum. 

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 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 als de 

meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

3. Iedere stemming over personen vindt schriftelijk plaats. Als bij stemming over de 

verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, 

dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Als ook dan geen meerderheid 

verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke 

personen zal worden herstemd. 

 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

4. Alle overige stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten 

minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke 

stemming te verlangen. Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, 

gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid 

hoofdelijke stemming verlangt.  

Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen via een elektronisch 

communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch 

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen 

van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Het 

bestuur beslist over de voorwaarden voor elektronische communicatie, zoals voor 

de te gebruiken apparatuur, programmatuur en applicaties en dergelijke. Deze 

voorwaarden moeten bij de oproeping bekend gemaakt worden. 

5.  Als de stemmen over een voorstel staken, is het voorstel verworpen.  
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6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad, als dit met 

voorkennis van het bestuur is genomen. 

7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - 

mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan 

de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de 

voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet 

op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. 

8. De besluiten van de ledenraad worden ter kennis gebracht van alle leden van de 

vereniging op een door het bestuur van de vereniging te bepalen wijze. 

Artikel 8f – De ledenraad: leiding en notulen 
1. Een ledenraad wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. 

Ontbreekt de voorzitter, dan leidt de vicevoorzitter de vergadering. Wordt ook op 

deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in 

haar leiding. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen 

gehouden, die in de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en de notulist 

door ondertekening worden vastgesteld. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 9 

1. De geldmiddelen van de vereniging omvatten: 

a. de contributies van de leden; 

b. subsidies; 

c. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

d. alle overige wettig verworven baten. 

2. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd in de loop van een verenigingsjaar is 

de contributie over dat jaar voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan terzake 

ontheffing verlenen op grond van bijzondere omstandigheden. 

ACCOUNTANTSCONTROLE 

Artikel 10 

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 

de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken, op 

papier te stellen en vast te stellen. (De balans en de staat van baten en lasten 



14 

worden onderzocht door een door de ledenraad aangewezen registeraccountant, 

accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van 

artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek 

verslag uit aan de ledenraad en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een 

verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken). 

2. Het bestuur is verplicht de in het voorgaande lid bedoelde boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 

geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens 

gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 

leesbaar kunnen worden gemaakt. 

VERENIGINGSJAAR EN JAARVERSLAG 

Artikel 11 

1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.  

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen 

van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur aan de 

ledenraad  zijn jaarverslag uit waarin rekening en verantwoording over het 

gevoerde beleid en beheer wordt afgelegd.  

4.   Goedkeuring van de jaarrekening strekt het bestuur tot decharge voor het  

      financiële beleid gedurende dit verenigingsjaar voor zover die werkzaamheden uit  

de overgelegde stukken blijken. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Artikel 12 

1. De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag 

bevatten die in strijd met deze statuten zijn.  

2. Besluiten ter vaststelling en/of wijzigingen van het huishoudelijk reglement 

worden genomen in overeenstemming met het in artikel 13 lid 1 van deze 

statuten bepaalde.  

3. Het bepaalde in artikel 13 leden 2 en 3 van deze statuten is ook van toepassing op 

het huishoudelijk reglement. 
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STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING 

Artikel 13 

1. Wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement of ontbinding van 

de vereniging kan slechts plaatshebben op voorstel van het bestuur, door een 

besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee-derde (2/3) van de 

aanwezige stemmen in een ledenraad, waarin tenminste twee-derde (2/3) van de 

stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet tenminste 

twee/derde van de stemgerechtigden in de ledenraad aanwezig of 

vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin 

een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering 

aanwezig of vertegenwoordigd aantal stemgerechtigden. 

2. Oproeping tot een ledenraad waarin een besluit als bedoeld in het vorige lid 

wordt genomen, dient te geschieden volgens artikel 7 lid 2 sub f, met de 

mededeling dat aldaar wijziging van de statuten dan wel ontbinding van de 

vereniging  zal worden voorgesteld.  

3. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing indien tijdens de ledenraad alle 

stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging of ontbinding met algemene stemmen wordt aangenomen. 

4. De wijziging van de statuten respectievelijk de ontbinding van de vereniging 

treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt 

respectievelijk de ontbinding in het openbaar register is ingeschreven. Het 

bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en 

een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging 

luiden, neer te leggen bij het handelsregister. 

5. De vereniging wordt ontbonden: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad; 

b. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald; 

d. door het ontbreken van leden. 

6. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens door de ledenraad, op voorstel van het 

bestuur, de bestemming van het batig saldo na vereffening worden bepaald; de 

bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de 

vereniging te zijn. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, 
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tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 

FUSIE, SPLITSING, OMZETTING 

Artikel 14 

Op een besluit van de ledenraad tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 

Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de ledenraad tot omzetting van de 

vereniging in een andere rechtsvorm in overeenstemming met artikel 2:18 Burgerlijk 

Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel ook hier zoveel mogelijk van toepassing, 

onverminderd de eisen van de wet.  


