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STATUTENWIJZIGING

(Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers)

Heden, twaalf januari tweeduizend tweeëntwintig,
verscheen voor mij, mr. Kristel Jansen, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te
passeren in het protocol van mr. Alexander Joannes Victor Tierolff, notaris te Ede:
de heer Maas Cornelis Maasse, geboren te Zeist op tien maart negentienhonderd
zevenenzestig, zich identificerende met zijn paspoort met nummer NV7LB3K62,
gehuwd met mevrouw Jeanette Elisabeth Treep, wonende te 3906 EB Veenendaal,
Vondellaan 51.
INLEIDING
De verschenen persoon verklaarde:
1. In de algemene vergadering van de vereniging:
Vereniging Bloemist Winkeliers,
adres: Horaplantsoen 20 te 6717 LT Ede,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40409736,
hierna te noemen: de vereniging,
is met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen besloten de
statuten van de vereniging na wijziging geheel opnieuw vast te stellen.
2. Van dit besluit is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een exemplaar van de
notulen van de betreffende vergadering dat aan deze akte wordt gehecht.
3. Blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht heeft het
bestuur van de vereniging de heer Maasse, voornoemd, een volmacht gegeven
om over te gaan tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging. Zij zijn
daartoe op grond van artikel 26 lid 2 van de huidige statuten van de vereniging
bevoegd.
In verband met het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van
de vereniging thans als volgt gewijzigd vast te stellen:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers.
De verkorte naam van de vereniging is VBW.
ZETEL
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te Ede.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden met
betrekking tot de uitoefening van het bedrijf van bloemist-winkelier.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het bevorderen van de afzet; bijvoorbeeld door het organiseren van
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gemeenschappelijke reclame, het verbeteren van handels-gebruiken en
kredietwezen en het onderling verstrekken van inlichtingen;
b. het door derden doen aanbieden van diensten;
c. het medewerken aan de totstandkoming van en het afsluiten of aangaan van
collectieve arbeidsovereenkomsten;
d. het aanwenden van alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk zijn.
3. De vereniging kan haar werkzaamheden tot derden uitstrekken.
BOEKJAAR
Artikel 4
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig
december.
VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. a. Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke personen en
rechtspersonen die middels een fysieke dan wel digitale winkelvestiging
minimaal vijftig procent (50%) van hun totale omzet realiseren in de verkoop
van bloemen en planten, met uitsluiting van warenhuizen en supermarkten.
b. Daarnaast kunnen als lid van de vereniging worden toegelaten zelfstandigen
zonder personeel (freelancers) die aantoonbaar werkzaam zijn in de
bloemendetailhandel.
2. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur.
Uitsluitend het bestuur beslist over toelating, waarbij het bestuur beoordeelt in
hoeverre zelfstandigen zonder personeel als hiervoor bij letter a. bedoeld, voldoen
aan de vereisten om lid te mogen worden. Van zijn beslissing doet het bestuur
ten spoedigste schriftelijk mededeling aan degene die het lidmaatschap aanvroeg.
Ingeval van toelating wordt het lidmaatschap geacht te zijn ingegaan op de dag
na die van de dagtekening van het schrijven, waarmede de toelating werd
medegedeeld.
3. Elk nieuw toegelaten lid is verplicht binnen een maand na zijn toelating een door
de vereniging opgestelde verklaring van lidmaatschap, gedagtekend en
ondertekend, aan de directie in te zenden.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging door het bestuur;
c. ontzetting;
d. wanneer het een natuurlijk persoon betreft door overlijden en wanneer het een
rechtspersoon betreft wanneer deze ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld door
ontbinding.
OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR EEN LID
Artikel 7
1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid wordt door het betrokken lid aan de
vereniging bevestigd bij afzonderlijk schrijven aan het bestuur. Het lid, dat aldus
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zijn opzegging bevestigt, ontvangt daarvan binnen veertien dagen na verzending
van zijn vorenbedoelde opzegging een schriftelijke bevestiging van het bestuur.
Het lidmaatschap kan slechts tegen het einde van een kalenderjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie kalendermaanden
worden opgezegd.
2. In de gevallen als bedoeld in artikel 2:36 van het Burgerlijk Wetboek is de
opzeggingstermijn niet van toepassing en kan het lidmaatschap per direct door
een lid worden opgezegd. Dat is bijvoorbeeld het geval als is besloten tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld in een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Als de contributie wordt
verhoogd, mag een lid zijn lidmaatschap niet per direct opzeggen. Dat kan dan
pas tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste drie kalendermaanden.
3. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De
informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de
website.
OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP DOOR HET BESTUUR
Artikel 8
Bij verlies van een door de statuten gesteld vereiste voor het lidmaatschap kan het
bestuur met ingang van het volgend boekjaar en zonder inachtneming van een
termijn aan een lid het lidmaatschap opzeggen. Opzegging van het lidmaatschap door
het bestuur kan eveneens - al dan niet met onmiddellijke ingang - geschieden, indien
in redelijkheid van de vereniging niet kan worden gevergd, het lidmaatschap te laten
voortduren. Van een opzegging als vorenbedoeld wordt bij aangetekend schrijven aan
het betrokken lid mededeling gedaan.
ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP;
BEROEP LEDENRAAD
Artikel 9
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden, indien een lid handelt in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt. Zij wordt uitgesproken door het bestuur onder
vermelding van de feiten waarop het besluit tot ontzetting is gegrond, van welk
besluit het bestuur aan het lid mededeling doet per aangetekende brief.
Het bestuur neemt zodanig besluit niet dan nadat het bestuur het betrokken lid in zijn
vergadering heeft gehoord, althans daartoe bij aangetekend schrijven heeft
opgeroepen. Het betrokken lid heeft gedurende een maand na ontvangst van de in de
tweede zin van dit artikel bedoelde mededeling het recht zich schriftelijk te beroepen
op de ledenraad die zo mogelijk in haar eerstvolgende vergadering in hoogste ressort
beslist. Het bestuur geeft aan het betrokken lid binnen veertien dagen bij
aangetekende brief kennis van de beslissing van de ledenraad. Ingeval het beroep
wordt afgewezen, eindigt het lidmaatschap daardoor terstond; indien het beroep niet
of niet tijdig is ingesteld eindigt het lidmaatschap op de dag, waarop het recht van
beroep is verstreken. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
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betrokken lid geschorst. Een geschorst lid is niet bevoegd, deel te nemen aan
vergaderingen van de vereniging.
GEVOLGEN BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 10
Zij wier lidmaatschap, op welke wijze ook, is geëindigd, verliezen daardoor alle aan
het lidmaatschap verbonden rechten. Vorderingen van de vereniging op een lid, welk
lidmaatschap is geëindigd, worden terstond opeisbaar.
ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Artikel 11
1. Natuurlijke personen, die lid van de vereniging zijn of waren dan wel aan een lid
van de vereniging verbonden zijn of waren, en zich voor de vereniging bijzonder
hebben onderscheiden, kunnen op voordracht van het bestuur door de ledenraad
tot ere-lid of lid van verdienste van de vereniging worden benoemd.
2. De artikelen 6 tot en met 10 zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De ere-leden en de leden van verdienste zijn als zodanig geen contributie
verschuldigd.
4. De ere-leden en de leden van verdienste hebben als zodanig toegang tot de
vergaderingen waarin wordt besloten over (her)benoeming, schorsing en ontslag
van ledenraadsleden en kunnen daar alleen op uitnodiging van de voorzitter het
woord voeren, doch hebben daar geen stemrecht.
5. Waar in de statuten gesproken wordt van lid casu quo leden en lidmaatschap, zijn
daaronder de ere-leden en de leden van verdienste respectievelijk het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste niet begrepen.
6. Een natuurlijk persoon die lid van de vereniging is en tot ere-lid of lid van
verdienste wordt benoemd, blijft ook gewoon lid van de vereniging en blijft
derhalve al zijn rechten en verplichtingen behouden welke uit het gewone
lidmaatschap voortvloeien.
GEASSOCIEERDE LEDEN
Artikel 12
1. Als geassocieerd lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen en
rechtspersonen welke geen bloemist-winkelier zijn maar als zodanig wel
verbonden en actief in - en voor de bloemenbranche zijn zoals onder andere
scholen en toeleveranciers.
2. Geassocieerde leden hebben recht op dezelfde informatieverstrekking als gewone
leden en kunnen gebruik maken van de dienstverlening van de vereniging.
3. Geassocieerde leden hebben als zodanig ook toegang tot vergaderingen waarin
wordt besloten over (her)benoeming, schorsing en ontslag van ledenraadsleden,
doch hebben daarin geen stemrecht en ook geen spreekrecht.
4. Geassocieerde leden hebben niet de verplichting tot het betalen van de reguliere
contributie, doch kunnen een samenwerkingsfee verschuldigd zijn welke wordt
vastgesteld bij of krachtens het huishoudelijk reglement van de vereniging.
RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 13
Ieder lid heeft het recht gebruik te maken van de diensten van de vereniging.
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VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 14
Voor zover daarvan in deze statuten niet uitdrukkelijk is afgeweken is ieder lid
verplicht:
a. de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te
leven casu quo uit te voeren;
b. met inachtneming van de bij of krachtens de statuten gestelde nadere regelen, de
jaarlijks door de jaarvergadering vastgestelde contributie en de eventuele verdere
bij of krachtens de statuten vastgestelde bijdragen aan de vereniging af te
dragen;
c. aan de vereniging de door of namens het bestuur gevraagde gegevens aangaande
de vereniging te verstrekken;
d. te allen tijde gelegenheid te geven tot en medewerking te verlenen aan de door of
vanwege het bestuur te houden controle op de naleving van de krachtens de
statuten, reglementen en besluiten van de vereniging op het lid rustende
verplichtingen.
BOETEBEPALINGEN
Artikel 15
Ongeacht het bepaalde bij artikel 9 is het bestuur bevoegd om aan de leden, die in
strijd handelen met een der bepalingen van de statuten, van een reglement of van
een besluit van de vereniging voor iedere overtreding een onmiddellijke opeisbare
boete op te leggen, die ten hoogste kan bedragen vijfhonderd euro (€ 500,00).
BESTUUR
Artikel 16
1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
b. Het bestuur bestaat uit een door de ledenraad vast te stellen aantal
bestuursleden hetwelk ten minste drie zal bedragen.
c. De bestuursleden worden benoemd voor drie jaar. De bestuurders treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. De bestuursleden kunnen,
onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, na het einde van een
zittingsperiode te allen tijde worden herbenoemd.
2. a. De ledenraad (her)benoemt, ontslaat en schorst de leden van het bestuur op
grond van een door de kiescommissie uitgebracht stemadvies. De
kiescommissie vermeldt de kandidaten voor de betreffende bestuursfunctie.
De ledenraad is bij de (her)benoeming van de bestuursleden vrij in haar
keuze om het door de kiescommissie uitgebrachte stemadvies te volgen dan
wel anders te stemmen. Ook indien de kiescommissie niet of niet tijdig het
stemadvies heeft uitgebracht, is de ledenraad vrij in haar keus.
b. De kiescommissie stelt voor elke vacature -met inachtneming van het hierna
in lid 3 gestelde- een stemadvies op. Indien het een herbenoeming betreft,
wordt het stemadvies opgesteld op basis van een door de kiescommissie te
voeren evaluatiegesprek met de betreffende bestuurder. Dit stemadvies
wordt tijdig door de kiescommissie opgemaakt, derhalve dusdanig dat het
bestuur in staat is om het stemadvies op de agenda van de betreffende

2021.004586.01/KJA

3.

4.
5.

6.

7.

-6-

besluitvormende vergadering van de ledenraad te plaatsen.
c. Het bestuur alsmede de ledenraad alsmede ieder lid kunnen tot twaalf weken
voor de betreffende besluitvormende vergadering van de ledenraad bij
afzonderlijk aangetekend schrijven aan de kiescommissie van de vereniging
een of meer kandidaten aanbevelen.
a. Als bestuurslid kunnen slechts worden benoemd natuurlijke personen, die lid
zijn van de vereniging dan wel verbonden zijn aan een lid van de vereniging
en nog niet de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
b. Leden als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter b. (zelfstandigen zonder personeel)
kunnen slechts tot bestuurslid worden benoemd als door de benoeming
maximaal een/vierde van het aantal bestuursleden een lid als bedoeld in
artikel 5 lid 1 letter b. zal zijn.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee
bestuursleden dit wensen, doch ten minste vier maal per jaar.
a. De vergaderingen van het bestuur worden op een door het bestuur te
bepalen termijn opgeroepen middels een aanschrijving die vergezeld gaat
van een agenda en daarop betrekking hebbende stukken.
b. Het bestuur kan geen besluiten nemen, wanneer niet ten minste de helft van
zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is. Ten aanzien van de onderwerpen, die om de in de vorige zin genoemde
reden niet zijn behandeld en in de volgende vergadering wederom aan de
orde worden gesteld kunnen echter, ook al is minder dan de helft van de in
functie zijnde bestuursleden alsdan aanwezig, wettige besluiten worden
genomen.
c. Ieder niet geschorst bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één
stem.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is
met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of
organisatie. De betreffende bestuurder is verplicht van een tegenstrijdig
belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen aan de
andere bestuurder(s) en, bij gebreke daarvan, aan de voorzitter van de
ledenraad. Wanneer de enige bestuurder of alle bestuurders een tegenstrijdig
belang als in dit lid bedoeld heeft respectievelijk hebben, wordt het besluit
genomen door de ledenraad.
d. Elk bestuurslid kan zich in een bestuursvergadering door een medebestuurslid doen laten vertegenwoordigen middels een schriftelijke volmacht.
Een bestuurslid kan slechts een ander bestuurslid als zodanig
vertegenwoordigen.
In geval van vacature(s) in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de in
functie zijnde bestuursleden. Indien het aantal bestuursleden alsdan minder dan
drie bedraagt, blijft het bestuur niettemin bevoegd.
Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of
geschorst. Schorsing en ontslag van bestuursleden kan, tenzij op eigen verzoek,
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slechts geschieden door een desbetreffend besluit van de ledenraad, genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
8. a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven de
overige bestuurders met het bestuur van de vereniging belast. Ingeval er
slechts één bestuurder overblijft, berust het bestuur van de vereniging
tijdelijk bij de enig overblijvende bestuurder en de voorzitter van de
ledenraad.
b. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de
vereniging tijdelijk bij de voorzitter van de ledenraad tezamen met één of
meer door de ledenraad daartoe aangewezen personen. Het in de statuten
omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van
overeenkomstige toepassing.
c. Na het ontstaan van één of meer vacatures, zal daarin zo spoedig mogelijk
worden voorzien overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
d. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een
bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of
overlijden.
e. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een
bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder
geval sprake is, indien:
een bestuurder is geschorst;
een onafhankelijk arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de
desbetreffende bestuurder niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of
elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel
op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.
9. De in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te geschieden verplichte
inschrijvingen zullen door de zorg van het bestuur plaatsvinden.
10. 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 een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging
kunnen worden gekend.
DIRECTIE EN OVERIG PERSONEEL
Artikel 17
1. a. De leiding van de dagelijkse gang van zaken en van de ondernemingen van
de vereniging is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer
directeuren.
b. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeuren en stelt hun
bevoegdheden vast en kan een directiereglement vaststellen, waarin onder
meer de taken en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd.
c. De directie heeft een adviserende stem in bestuursvergaderingen en heeft als
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zodanig het recht om bestuursvergaderingen bij te wonen en daartoe te
worden opgeroepen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
2. Het overig personeel wordt benoemd door de directie, die daarvoor ook de
instructies vaststelt.
3. Het bestuur stelt, indien van toepassing, de bezoldigingen voor de directie van de
vereniging vast.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Artikel 18
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging terwijl tevens de voorzitter tezamen
met een van de directieleden bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen.
Bovendien kan het bestuur een of meer personen, al dan niet uit zijn midden,
schriftelijk machtigen om namens de vereniging met name in de machtiging
duidelijk omschreven rechtshandelingen te verrichten.
2. a. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen waarmee een
tegenprestatie, belang of waarde althans een bedrag groot maximaal
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) gemoeid is.
b. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad voor
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen waarmee een tegenprestatie, belang of
waarde althans een bedrag van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro
(€ 250.000,00) gemoeid is.
c. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van de sub b. en c. bedoelde goedkeuring kan slechts door de
vereniging tegen derden beroep worden gedaan.
3. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en kan nakoming
van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij
dit zich daartegen verzet.
4. De vereniging is bevoegd een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten of aan
te gaan.
VERGOEDINGEN
Artikel 19
Het bestuur stelt de vergoedingen voor de leden van het bestuur en van de eventueel
hetzij door het bestuur hetzij door de ledenraad ingestelde commissies vast in overleg
met de ledenraad dan wel de financiële commissie van de ledenraad. Reis- en
verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van de vereniging gedaan, worden
door de vereniging vergoed.
GELDMIDDELEN
Artikel 20
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:
a. contributies en andere bijdragen van de leden;
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b. vergoedingen voor verrichte diensten;
c. overige baten.
2. Voor speciale doeleinden kunnen door het bestuur bijzondere fondsen worden
ingesteld. Deze fondsen worden afzonderlijk beheerd door de directie onder
toezicht van het bestuur. Jaarlijks zal op in een vergadering van de ledenraad
rekening en verantwoording worden afgelegd.
VASTSTELLING CONTRIBUTIE
Artikel 21
Het bedrag van de contributie wordt elk jaar door de ledenraad vastgesteld. De
andere bijdragen, bedoeld in artikel 20, lid 1, letter a, worden vastgesteld door de
ledenraad of door het bestuur. Het bestuur stelt nadere regels inzake de afdracht van
de bijdragen en kan van de verplichting tot afdracht in daarvoor naar zijn oordeel in
aanmerking komende gevallen ontheffing verlenen.
COMMISSIES CASU QUO KIESCOMMISSIE
Artikel 22
1. Het bestuur en de ledenraad hebben het recht commissies in te stellen en daarin
leden en plaatsvervangers te benoemen ter vervulling van speciale opdrachten,
welke bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de vereniging. Bij benoeming
van zodanige commissies dient een zo concreet mogelijke taakomschrijving te
worden vastgesteld, alsmede voor permanente commissies, een rooster van aftreden.
2. Bij de vereniging heeft de ledenraad, naast de taken omschreven in de statuten,
tevens de taak van financiële commissie. Ze heeft daarmee de taak toe te zien op
het financiële beleid, een en ander in overleg met de directie en de accountant.
De ledenraad is ten aanzien van de uitvoering van deze taak onafhankelijk en kan
desgewenst een beroep doen op externe adviseurs waarvan de kosten voor
rekening van de vereniging zijn. De ledenraad delegeert de praktische uitvoering
van de taak als financiële commissie aan ten minste drie van haar leden, uit haar
midden benoemd.
3. a. De vereniging kent een kiescommissie bestaande uit ten minste een lid van
het bestuur en een lid van de ledenraad en een directielid. Het bestuur stelt
het aantal leden vast van de kiescommissie, met inachtneming van het in de
eerste zin van dit lid bepaalde.
b. Het bestuur respectievelijk de ledenraad wijst zelf uit haar respectievelijke
midden het lid aan dat tevens zitting zal hebben in de kiescommissie. In
beginsel zijn dat de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de
ledenraad.
c. Indien het bestuur vaststelt dat het aantal leden van de kiescommissie meer
dan drie moet bedragen zal het bestuur in overleg met de ledenraad in een
apart door haar daartoe op te stellen reglement de wijze van benoeming,
schorsing en ontslag van die leden van de kiescommissie regelen.
d. De kiescommissie heeft tot taak stemadviezen uit te brengen voor de
benoeming van bestuursleden respectievelijk voor de benoeming van de leden
van de ledenraad alsmede de functie welke die leden binnen het bestuur
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respectievelijk binnen de ledenraad zullen bekleden, daarbij zoveel mogelijk
rekening houdend met de daartoe gedane aanbevelingen. Het bestuur kan na
overleg met de ledenraad een reglement vast stellen met betrekking tot de
samenstelling van de kiescommissie en/of de uitvoering van haar
werkzaamheden.
LEDENRAAD
Artikel 23
1. a. De vereniging heeft een ledenraad als bedoeld in artikel 2:39 van het
Burgerlijk Wetboek. De ledenraad bestaat uit ten minste tien afgevaardigden
van de leden. Indien het aantal leden van de ledenraad minder dan tien
bedraagt, blijft de ledenraad niettemin bevoegd.
b. i. De leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van drie
jaar.
ii. De ledenraadsleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster.
iii. De leden van de ledenraad kunnen – onverminderd het bepaalde in lid 2
- na het einde van hun eerste zittingsperiode te allen tijde worden
herbenoemd.
c. Leden als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter b. (zelfstandigen zonder personeel)
kunnen slechts tot lid van de ledenraad worden benoemd indien door de
benoeming maximaal een/vierde van het aantal ledenraadsleden een lid als
bedoeld in artikel 5 lid 1 letter b. zal is.
d. Bestuurders zijn in beginsel lid van de ledenraad, als zij als zodanig door de
leden zijn benoemd.
2. a. De leden (her)benoemen, schorsen en ontslaan de leden van de ledenraad op
grond van een door de kiescommissie uitgebracht stemadvies. De
kiescommissie vermeldt de kandidaten voor de betreffende
ledenraadsfunctie. De leden zijn bij de benoeming van leden van de
ledenraad vrij in hun keuze om het door de kiescommissie uitgebrachte
stemadvies te volgen dan wel anders te stemmen. Ook indien de
kiescommissie niet of niet tijdig het stemadvies heeft opgemaakt zijn de
leden vrij in hun keus.
b. De kiescommissie stelt voor elke vacature een stemadvies op. Indien het een
herbenoeming betreft, wordt het stemadvies opgesteld op basis van een door
de kiescommissie te voeren evaluatiegesprek met het betreffende lid van de
ledenraad. Dit stemadvies wordt tijdig door de kiescommissie opgemaakt,
derhalve dusdanig dat het bestuur in staat is om het stemadvies op de
agenda van de betrokken vergadering te plaatsen.
c. Het bestuur alsmede de ledenraad alsmede ieder lid kunnen uiterlijk twaalf
weken voor de betrokken vergadering bij afzonderlijk aangetekend schrijven
aan de kiescommissie van de vereniging een of meer kandidaten aanbevelen.
3. De ledenraad heeft mede tot taak de informatie-uitwisseling en gedachtewisseling
tussen het bestuur van de vereniging enerzijds en anderzijds de leden van de
vereniging te bevorderen. De ledenraad ziet voorts toe op de wijze waarop het
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bestuur invulling geeft aan haar statutaire taken.
4. De ledenraad kiest in de eerste vergadering van een kalenderjaar uit de leden van
de ledenraad voor dat kalenderjaar de voorzitter van de ledenraad. De ledenraad
kan te allen tijde de voorzitter van de ledenraad uit diens functie ontheffen.
5. De voorzitter van het bestuur heeft tot taak de vergaderingen van de ledenraad
te leiden.
6. De directie van de vereniging voert het secretariaat van de ledenraad.
7. De oproepings- en besluitvormingsvereisten die zijn opgenomen in artikel 24 en
25 zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van leden waarin
wordt besloten tot (her)benoeming, schorsing en ontslag van ledenraadsleden,
tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 24
1. Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur dan wel een statutaire commissie zijn
opgedragen.
2. De leden van de ledenraad, de leden van het bestuur alsmede de leden van de
directie hebben toegang tot alle vergaderingen van de ledenraad.
3. a. Uitsluitend de leden van de ledenraad hebben stemrecht in de vergadering
van de ledenraad. Over elk onderdeel van de agenda voor de vergadering
brengen zij hun stem uit.
b. Ieder lid van de ledenraad dat niet geschorst is heeft het recht tot het
uitbrengen van één stem in de vergadering van de ledenraad.
c. Een stemgerechtigd lid van ledenraad kan zijn stem uitbrengen door een
schriftelijk daartoe gemachtigde. Als gemachtigde kan slechts worden
aangewezen een ander stemgerechtigd lid van de ledenraad van de
vereniging. Een stemgerechtigd lid van de ledenraad kan slechts voor één
ander stemgerechtigd lid van de ledenraad als gevolmachtigde optreden. De
gevolmachtigde dient voorafgaande aan de vergadering aan de leiding van de
vergadering zijn volmacht kenbaar te maken, deze volmacht te tonen en aan
te geven namens welk ander lid van de ledenraad hij stemrecht uitoefent.
4. a. Er dient telkenjare een vergadering van de ledenraad plaats te vinden binnen
de eerste zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van die termijn door de ledenraad. Deze vergadering wordt in de statuten
ook aangeduid als de jaarvergadering.
b. De ledenraad komt in totaal ten minste twee maal per jaar bijeen, dan wel zo
vaak als door de voorzitter van de ledenraad of ten minste zes van haar
leden wenselijk wordt geacht. Deze vergaderingen worden geheel of ten dele
- zulks ter bepaling aan de voorzitter van het bestuur - bijgewoond door de
directie, dan wel een delegatie daarvan.
5. In de jaarvergadering van de vereniging dient het bestuur het jaarverslag over de
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid uit te brengen. Het
legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
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bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Uit de accountantsverklaring, die bij het financieel verslag aanwezig behoort te
zijn, moet blijken, dat de accountant ook aandacht heeft geschonken aan de
budgetbewaking en of er voor hem ook aanleiding is geweest het bestuur te
attenderen op het te voeren of gevoerde beleid, speciaal waar het de financiële
consequenties daarvan betreft.
Het financieel verslag behoort voorts vergezeld te gaan van een verklaring van de
financiële commissie van de ledenraad, houdende haar goedkeuring van
respectievelijk haar opvatting over het door het bestuur gevoerde financiële
beleid.
Overigens dienen in een vergadering van de ledenraad te worden behandeld:
a. de vaststelling van de jaarlijkse begrotingen;
b. voorziening in vacatures in het bestuur;
c. de overige zaken, waarvan de behandeling volgens de statuten aan de
ledenraad is voorbehouden;
d. schriftelijke voorstellen van leden van de vereniging, mits deze voorstellen
schriftelijk zijn ingebracht en zijn ondertekend door ten minste vijftien leden.
Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden van de ledenraad als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de
vergadering van de ledenraad, is het bestuur verplicht, op een termijn van niet
langer dan vier weken een vergadering van de ledenraad bijeen te roepen.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt ook voldaan indien het
verzoek elektronisch is vastgelegd.
Indien aan dit verzoek niet binnen veertien dagen door het bestuur is voldaan
kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het
bestuur vergadering van de ledenraad bijeenroept of door convocatie per
advertentie in een of meer veel gelezen landelijke dagbladen.
Bij alle vergaderingen van de ledenraad tekenen de leden van de ledenraad,
alsmede de andere aanwezigen een presentielijst, welke in het archief van de
vereniging wordt bewaard.
De oproep tot de vergadering van de ledenraad wordt onder vermelding van de
agenda door het secretariaat van de vereniging ten minste dertig dagen tevoren
aan de leden van de ledenraad van de vereniging toegezonden.
De oproeping kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan
de vereniging is bekendgemaakt.
Teneinde behandeling van de voorstellen als bedoeld in lid 5 sub d van dit artikel
te doen plaatsen op de agenda van de vergadering van de ledenraad moeten deze
ten minste acht weken voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij het
secretariaat van de vereniging. De voorstellen dienen vergezeld te gaan van een
toelichting.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 7 en 8 van dit artikel
alsmede de in artikel 16 lid 10 bedoelde bescheiden zeven jaren lang te bewaren.
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STEMMINGEN
Artikel 25
1. Alle besluiten van de ledenraad worden genomen bij volstrekte meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde ledenraadsleden,
voorzover in de statuten niet anders is bepaald.
De besluiten van het bestuur worden eveneens genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen.
2. Stemming geschiedt mondeling, tenzij het bestuur besluit dat schriftelijk of via
een elektronisch communicatiemiddel zal worden gestemd.
Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde
aanwezigen zich daartegen verzet.
Stemming over personen kan echter noch mondeling, noch bij acclamatie
geschieden en dient derhalve schriftelijk te geschieden. Een via een elektronisch
communicatiemiddel al dan niet bij voorbaat uitgebrachte stem geldt als
schriftelijk te zijn uitgebracht.
3. Voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen op zich hebben verenigd.
Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor
herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, welke
twee personen voor herstemming in aanmerking komen. Indien bij de
herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
4. Wanneer bij stemming anders dan bij verkiezing van personen geen volstrekte
meerderheid wordt verkregen, is het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
6. a. Het bestuur is bevoegd te besluiten dat ten aanzien van een of meer
voorstellen voorafgaand aan de vergadering van de ledenraad via een
elektronisch communicatiemiddel stemmen kunnen worden uitgebracht
(stemming bij voorbaat).
b. De hiervoor onder a. bedoelde voorstellen worden door het secretariaat van
de vereniging ten minste dertig dagen tevoren aan de leden van de ledenraad
van de vereniging toegezonden.
c. Binnen twee weken na toezending dienen de leden van de ledenraad die
gebruik wensen te maken van de hiervoor onder a. bedoelde mogelijkheid
hun stem uit te brengen.
d. Een stem die via een elektronisch communicatiemiddel is uitgebracht wordt
gelijkgesteld met een stem die ten tijde van de vergadering wordt
uitgebracht.
Een stem die op deze wijze is uitgebracht kan niet worden herroepen.
7. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden leden van de ledenraad, ook al
zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.
8. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid van de ledenraad bevoegd
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om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks kennis te nemen van de
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via
het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks
kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen.
Voor het houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is niet vereist dat
het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de
beraadslaging.
De ledenraad is bevoegd in het huishoudelijk reglement voorwaarden te stellen
aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de ledenraad
daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend
gemaakt.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Artikel 26
1. De bepalingen van de statuten kunnen in een vergadering van de ledenraad
worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van het in
artikel 24 lid 6 bedoelde aantal bedoelde aantal stemgerechtigde leden van de
ledenraad onder voorwaarde dat:
a. bij de oproeping is medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld;
b. dat een afschrift van het voorstel, waarin de wijziging woordelijk is
opgenomen, ten minste vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe
geschikte (digitale) plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de
dag waarop de vergadering wordt gehouden. Deze ter inzagelegging kan ook
op elektronische wijze plaatsvinden, bijvoorbeeld door plaatsing op de website
van de vereniging én het meesturen van het voorstel tot statutenwijziging als
bijlage bij de schriftelijke dan wel bij elektronisch communicatiemiddel
opgeroepen vergadering als bedoeld in artikel 24 lid 8 van deze statuten;
c. dat ten minste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen zich voor de
wijziging hebben verklaard.
2. Tot het doen verlijden van de voor de statutenwijziging vereiste notariële akte is
ieder bestuurslid bevoegd.
ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 27
De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad;
b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
Op het besluit bedoeld onder a. is het gestelde in artikel 26 van overeenkomstige
toepassing.
VEREFFENING
Artikel 28
Ingeval van ontbinding der vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Blijkt
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er bij vereffening een overschot te zijn, dan wijst de ledenraad hiervoor een bestemming aan.
REGLEMENTEN
Artikel 29
In een vergadering van de ledenraad kunnen op voordracht van het bestuur een
huishoudelijk reglement en eventuele verdere reglementen worden vastgesteld ter
nadere uitwerking van de bepalingen van de statuten.
De reglementen mogen niets bevatten, in strijd met de wet of met de statuten. Een
zodanige bepaling zal geacht worden niet te zijn vastgesteld. Elk reglement kan in
iedere vergadering van de ledenraad worden gewijzigd, mits het voorstel daartoe ten
minste dertig dagen tevoren aan de leden van de ledenraad schriftelijk is bekend
gemaakt.
GESCHILLEN
Artikel 30
Over alle geschillen inzake betekenis van een bepaling van de statuten, van een
reglement of een besluit van de ledenraad, een besluit van de leden, alsmede in alle
gevallen, waarin de statuten of een reglement niet voorzien, wordt door de ledenraad
bij wege van bindend advies beslist, evenals in alle geschillen tussen leden,
geassocieerde leden en anderzijds de vereniging.
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Ede 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 opgegeven en
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de
akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op
volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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