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STATUTEN
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP
SCHEEPVAARTGEBIED
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied. Zij is gevestigd te Rotterdam.
DUUR
ARTIKEL 2
De vereniging is opgericht op één juli achttienhonderd acht en negentig en zij duurt voor
onbepaalde tijd voort.
DOEL
ARTIKEL 3
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische
ontwikkeling van de techniek en het verbreiden van de kennis daarvan, alles in het belang van
de scheepvaart en de met de scheepvaart verband houdende bedrijfstakken.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten, voordrachten, lezingen, besprekingen en het maken van
excursies, alsmede het deelnemen aan dergelijke activiteiten;
b. het uitgeven of doen uitgeven van één of meer periodieken alsmede het steunen van
publicaties die voor doeleinden van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn;
c. het samenwerken, waar dat wenselijk wordt geacht, met reeds bestaande of
nog op te richten verenigingen met hetzelfde of een soortgelijk doel;
d. het houden van bijeenkomsten ter bevordering van onderling verkeer en 1 contact tussen
ereleden, gewone leden, juniorleden, belangstellenden en begunstigers;
e. alle andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn aan het doel.
LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 4
De vereniging kent drie soorten leden: gewone leden, junior-leden en ereleden; slechts
natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn.
GEWONE LEDEN
ARTIKEL 5
1. Gewone leden kunnen zijn degenen die behoren tot de groep technici op scheepvaartgebied
en aanverwante vakgebieden en die een dusdanige kennis op dit gebied hebben dat toelating
van belang is voor de verwezenlijking van de doeleinden van de vereniging. Bij reglement
kan een nadere omschrijving van de vereisten voor het lidmaatschap worden gegeven.
2. Gewone leden van de vereniging zijn zij die na schriftelijke aanmelding bij de algemeen
secretaris door de ballotagecommissie zijn aangenomen.

3. De aanneming als gewoon lid geschiedt door inschrijving in een door de algemeen
secretaris bij te houden ledenregister.
4. Binnen veertien dagen nadat de ballotagecommissie heeft besloten een aanvrager niet toe te
laten als gewoon lid, deelt de algemeen secretaris dit besluitschriftelijk aan de aanvrager
mede. Degene die als gewoon lid is geweigerd, heeft geen beroep op de algemene
ledenvergadering. Hij kan gedurende één jaar na de dag van verzending van het besluit tot
afwijzing niet als lid worden toegelaten.

JUNIOR-LEDEN
ARTIKEL 6
1. Junior-leden kunnen zijn degenen die de dertigjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die
kunnen aantonen dat zij een academische studie of een hogere technische opleiding volgen op
vakgebieden die verband houden met de scheepvaart.
2. Junior-leden zijn zij die na schriftelijke aanmelding bij de algemeen secretaris door hem als
zodanig zijn aangenomen.
3. Indien een junior-lid zijn studie heeft voltooid of indien hij de dertigjarige leeftijd heeft
bereikt dient hij dit mee te delen aan de algemeen secretaris die hem vervolgens zal
voordragen voor het gewone lidmaatschap van de vereniging. De procedure verloopt conform
hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze statuten met betrekking tot de aanneming van gewone
leden.
ERELEDEN
ARTIKEL 7
1. Ereleden van de vereniging zijn zij die op voorstel van het hoofdbestuur door de algemene
ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aangenomen.
2. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden. zij zijn echter vrijgesteld van
financiële verplichtingen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals in de statuten vermeld te voldoen, wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en eveneens wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze 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.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.

4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het
feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat voor de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgaaf van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse contributie in zijn geheel verschuldigd.
BELANGSTELLENDEN
ARTIKEL 9
1. Belangstellenden zijn de natuurlijke personen die na schriftelijke aanmelding bij de
algemeen secretaris door de ballotagecommissie zijn aangenomen.
2. De benoeming geschiedt door inschrijving in een register van belangstellenden.
3. De procedure van aanneming als belangstellende geschiedt
overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 5 van deze statuten met betrekking tot de
aanneming van gewone leden.
BEGUNSTIGERS
ARTIKEL 10
1. Begunstigers zijn natuurlijke en/of rechtspersonen, die door het hoofdbestuur als
zodanig zijn aangenomen, nadat zij zich verplicht hebben de vereniging financieel te steunen.
2. Het hoofdbestuur beslist na ingewonnen advies van de ballotagecommissie over
toelating van een begunstiger.
3. De namen van de begunstigers worden gepubliceerd in de ledenlijst.
BEËINDIGING VAN DE STATUS VAN BELANGSTELLENDE OF BEGUNSTIGER
ARTIKEL 11
Ten aanzien van deze beëindiging is artikel 8 van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat een begunstiger niet aan een bepaalde opzegtermijn is gebonden.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEWONE LEDEN, JUNIOR-LEDEN,
ERELEDEN, BELANGSTELLENDEN EN BEGUNSTIGERS
ARTIKEL 12
1. Bij hun aanneming, respectievelijk benoeming, ontvangen alle gewone leden, junior-leden,
ereleden en belangstellenden van de algemeen secretaris een exemplaar van de statuten en
reglementen. Eventuele wijzigingen zullen hun zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
2. Gewone leden, junior- en ereleden hebben de volgende rechten:
a. zij zijn stemgerechtigd in de algemene ledenvergaderingen en in de vergaderingen van hun
afdeling.
b. zij kunnen verkozen worden in het hoofdbestuur en in het bestuur van hun afdeling.
3. Belangstellenden en begunstigers hebben, tenzij in de statuten, reglementen of door het
hoofdbestuur of afdelingsbestuur anders wordt bepaald, het recht deel te nemen aan de
activiteiten van de vereniging.

4. Ieder gewoon lid, ieder junior-lid, ieder erelid en iedere belangstellende is gebonden aan de
voor hem geldende bepalingen van de statuten en de krachtens de statuten vastgestelde
reglementen en voorts aan de besluiten van de algemene ledenvergadering, het hoofdbestuur
en het bestuur van de afdeling waartoe hij behoort.
5. Gewone leden, junior-leden en belangstellenden betalen de voor iedere groep afzonderlijk
door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
6. Begunstigers betalen tenminste een door de algemene ledenvergadering vast te stellen
jaarlijkse donatie.
7. Door het hoofdbestuur kunnen nadere regels worden vastgesteld omtrent de wijze waarop
contributies en donaties dienen te worden voldaan
.
HET HOOFDBESTUUR
ARTIKEL 13
1. Het hoofdbestuur bestuurt de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt op voorstel van het hoofdbestuur het aantal
hoofdbestuursleden vast. Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De taken van
het hoofdbestuur worden onder leiding van de voorzitter onderling verdeeld. Een van de leden
wordt speciaal met het financiële beheer belast.
3. Namens elk van de hierna omschreven afdelingen heeft één persoon, hierna te noemen
afdelingsvertegenwoordiger, zitting in het hoofdbestuur.
De afdelingsvertegenwoordiger dient bij voorkeur lid te zijn van het des betreffende
afdelingsbestuur.
4. De hoofdbestuursleden die geen afdelingsvertegenwoordiger zijn, worden door middel van
een schriftelijke stemming, buiten vergadering, gekozen door alle stemgerechtigde leden uit
een niet bindende voordracht, uit de personen die door het hoofdbestuur en/of door tenminste
10 leden gezamenlijk zijn voorgedragen.
5. Hoofdbestuursleden die afdelingsvertegenwoordiger zijn, worden door middel van een
schriftelijke stemming, buiten vergadering, gekozen door alle stemgerechtigde leden uit een
niet bindende voordracht, uit de personen die door de desbetreffende afdelingsbesturen en/of
door tenminste 10 leden van die afdeling gezamenlijk zijn voorgedragen.
ARTIKEL 14
Een lid van het hoofdbestuur houdt op hoofdbestuurslid te zijn:
a. door periodiek aftreden;
b. door tussentijds aftreden;
c. door tussentijds ontslag, verleend door de algemene ledenvergadering;
d. door zijn overlijden;
e. bij ondercuratelestelling;
f. doordat hij tot algemeen secretaris wordt benoemd.
ARTIKEL 15
1. Hoofdbestuursleden hebben zitting voor de tijd van drie jaar en treden periodiek af op de
jaarlijkse algemene ledenvergadering volgens een daartoe opgesteld rooster, waarbij gestreefd
wordt naar continuïteit van het hoofdbestuur.
2. Indien tussentijds een vacature ontstaat in het hoofdbestuur zal hierin worden voorzien
conform artikel 13, tenzij het hoofdbestuur om dwingende redenen anders beslist.
3. Een hoofdbestuurslid is bij zijn eerste periodieke aftreden terstond herkiesbaar; bij zijn
tweede periodieke aftreden is hij eerst herkiesbaar na verloop van één jaar nadat hij aftrad.

Wordt hij later weer herkozen, dan is het bepaalde in de vorige zin opnieuw geheel
toepasselijk en zo vervolgens. Indien echter een hoofdbestuurslid tijdens zijn tweede
aaneengesloten periode voorzitter is geworden is hij nog éénmaal terstond herkiesbaar.
ARTIKEL 16
1. Elk hoofdbestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak.
2. Indien een aangelegenheid in het geding is die tot de taak van twee of meer
hoofdbestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen
van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
3. Voor toepassing van het voorgaande lid wordt een hoofdbestuurslid geacht kennis te
hebben gekregen van hetgeen hem bij een juiste uitoefening van zijn functie niet onbekend
gebleven zou zijn.
VERGADERINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR
ARTIKEL 17
1. Het hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere hoofdbestuursleden
dit nodig acht(en).
2. Het hoofdbestuur neemt, tenzij de statuten of een reglement anders mochten bepalen,
besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen geldt een voorstel
als verworpen. Blanco stemmen zijn ongeldig.
3. De hoofdbestuursleden brengen ieder één stem uit.
4. Het hoofdbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits die schriftelijk door
middel van telegrammen, telefax- of telexberichten geschieden en alle bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld zich uit te spreken. De algemeen secretaris houdt van een en ander
aantekening in het notulenregister van de hoofdbestuursvergadering.
5. Een hoofdbestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een
ander lid van het hoofdbestuur.
DE ALGEMEEN SECRETARIS
ARTIKEL 18
1. De algemeen secretaris is speciaal belast met het administratieve beheer van de vereniging
en het administratieve beheer van de door de vereniging uitgaande publicaties; dit laatste
voorzover dit niet geheel of ten dele door het hoofdbestuur aan anderen is of wordt
opgedragen. Verder heeft hij de dagelijkse leiding over de uitvoering van de werkzaamheden
van de vereniging, voorzover deze niet behoren tot de werkzaamheden van de
afdelingen. Het hoofdbestuur kan hem nadere instructies geven. Hij is verplicht de besluiten
van de algemene ledenvergadering en van het hoofdbestuur uit te voeren.
2. De algemeen secretaris wordt benoemd door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur stelt het
salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de algemeen secretaris vast. Hij kan geen lid
van het hoofdbestuur zijn.
3. Bij belet of ontstentenis van de algemeen secretaris zal het hoofdbestuur een persoon
aanwijzen die tijdelijk de functie van algemeen secretaris waarneemt.
4. De voorzitter alsmede twee andere hoofdbestuursleden is/zijn bevoegd de algemeen
secretaris te schorsen. Een schorsing eindigt indien deze niet binnen drie maanden na ingang
door het hoofdbestuur is bekrachtigd.

VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 19
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het hoofdbestuur alsmede
door de voorzitter, door twee gezamenlijk handelende andere bestuursleden of door de
algemeen secretaris, evenwel met dien verstande, dat de algemeen secretaris steeds de
goedkeuring van de voorzitter, of bij diens verhindering of afwezigheid van twee andere
hoofdbestuursleden, nodig heeft voor het aangaan van verplichtingen waarvan het belang
éénduizend euro (€ 1000,-) beloopt of zoveel meer als het hoofdbestuur zal vaststellen.
2. Het hoofdbestuur is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders,
desgewenst met de titel van adjunct-secretaris.
BALLOTAGECOMMISSIE
ARTIKEL 20
1. De ballotagecommissie bestaat uit tenminste drie leden. Zij worden benoemd door het
hoofdbestuur voor een periode van drie jaar, en wel zodanig, dat er bij voorkeur één lid van
elk van de afdelingen zitting heeft in deze commissie.
2. Een lid houdt op lid van de commissie te zijn door de beëindiging van zijn lidmaatschap,
door zijn aftreden, door zijn ontslag (gegeven door het hoofdbestuur), door zijn overlijden of
door de omstandigheid vermeld in artikel 14, letter e.
CONTROLE
ARTIKEL 21
1. De administratie van de vereniging zal zijn onderworpen aan een accountantscontrole te
verrichten door een deskundige als bedoeld in artikel 393, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De accountant onderzoekt de jaarrekening en brengt van zijn bevindingen schriftelijk
verslag uit aan het hoofdbestuur
3. Het hoofdbestuur en de algemeen secretaris zijn verplicht aan de accountant alle door hem
gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en hem
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De accountant wordt jaarlijks door de gewone algemene ledenvergadering aangewezen. Het
hoofdbestuur zal daartoe jaarlijks een voorstel doen.
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 22
1. In de jaarlijks vóór één juni te houden gewone algemene ledenvergadering:
a. brengt het hoofdbestuur verslag uit omtrent de gang van zaken in de vereniging en het
gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en beheer;
b. legt het hoofbestuur rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar onder
overlegging van het verslag van de accountant en vraagt het de vergadering de jaarrekening
goed te keuren;
c. zal het hoofdbestuur de begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring overleggen;
d. wordt de accountant voor het lopende boekjaar aangewezen;
e. worden eventuele contributies, donaties, omslagen of andere heffingen vastgesteld;
f. wordt elk ander punt van de agenda behandeld.

2. De oproepingen van alle ereleden, gewone leden, junior-leden en belangstellenden
geschiedt door de voorzitter of door de algemeen secretaris in opdracht van het hoofdbestuur,
en wel schriftelijk en/of door publicatie in een periodiek , dat door of ten behoeve van de
vereniging wordt uitgegeven, op een termijn van tenminste veertien dagen (de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend).
3. De oproeping bevat een vermelding van agendapunten en de mededeling dat de
jaarrekening met het verslag van de accountant en de begroting voor het komende boekjaar,
van de dag van de oproeping voor de vergadering tot de afloop daarvan, ten kantore van de
vereniging en bij de secretaris van de afdelingsbesturen voor de gewone leden, ereleden,
juniorleden en belangstellenden, ter inzage liggen.
4. Omtrent onderwerpen die niet in de convocatie zijn vermeld en waarvan de behandeling
niet alsnog op overeenkomstige wijze is aangekondigd, met inachtneming van de voor de
oproeping gestelde termijn, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene
stemmen wordt genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van de stemgerechtigde
leden vertegenwoordigd is.
5. De plaats van de gewone algemene ledenvergadering wordt bepaald door degene die de
oproeping doet.
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
ARTIKEL 23
1. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter
of twee andere hoofdbestuursleden dit nodig oordeelt/oordelen. Voorts worden buitengewone
algemene ledenvergaderingen gehouden indien tenminste vijftig stemgerechtigde leden of,
indien het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging kleiner is dan vijfhonderd, tien
procent (10%) van de stemgerechtigde leden het verzoek hebben gedaan om een
buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
2. Wanneer aan het in het vorige lid bedoelde verzoek niet binnen een maand gevolg wordt
gegeven en indien de vergadering niet binnen twee maanden na indiening van het verzoek
wordt gehouden, zullen de verzoekers bevoegd zijn zelf een vergadering bijeen te roepen door
middel van een brief aan alle leden en aan het hoofdbestuur. Indien het verzoek wordt
ingediend in de maanden juni, respectievelijk juli of augustus, worden de in de vorige zin
vermelde termijnen met twee maanden, respectievelijk één maand verlengd; de kosten van
deze oproeping komen slechts ten laste van de vereniging, indien de bijeengeroepen
ledenvergadering daartoe besluit.
3. Op buitengewone algemene ledenvergaderingen vinden artikel 22, leden 2, 4, en 5 en
artikel 24 dienovereenkomstig toepassing.
LEIDING EN STEMMING IN EEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 24
1. De voorzitter van het hoofdbestuur en de algemeen secretaris treden als zodanig ook op de
algemene ledenvergadering op; bij afwezigheid van de voorzitter, of de 11 algemeen
secretaris, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, respectievelijk het secretariaat.
2. Alle gewone leden, ereleden, junior-leden en belangstellenden hebben het recht de
algemene ledenvergaderingen bij te wonen. Elk gewoon lid, junior-lid of erelid kan aldaar één
stem uitbrengen. Een stemgerechtigd lid kan zich bij schriftelijke volmacht door een ander
stemgerechtigd lid doen vertegenwoordigen. Voor de aanvang van een stemming moeten deze
volmachten bij de voorzitter van de vergadering worden gedeponeerd.

3. Tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen
met een volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen steeds schriftelijk.
5. Indien ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte
meerderheid wordt verkregen, zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen
volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming plaatsvinden tussen de twee
personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door
gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming
in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist welke twee personen in de
herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal
stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Staken bij een
tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen, dan
beslist het lot.
6. Zo een voorstel zaken betreft, geldt het bij staking van de stemmen als verworpen.
AFDELINGEN
ARTIKEL 25
1. Na verkregen goedkeuring van het hoofdbestuur kunnen de leden van de vereniging zich
verenigen in regionale afdelingen.
Een verzoek tot het oprichten van een afdeling dient te worden gedaan door tenminste vijftig
stemgerechtigde leden.
Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de algemeen secretaris, na
ondertekend te zijn door de desbetreffende leden.
Naast degenen die het verzoek tot oprichting indienden, zijn ook zij die dit schriftelijk aan de
algemeen secretaris hebben verzocht, lid van die afdeling. Een lid van de vereniging kan
slechts behoren tot één afdeling. Op het moment van vaststellen van deze statuten zijn er vier
afdelingen te weten Rotterdam, Amsterdam, Noord en Zeeland.
2. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur van tenminste drie leden, die worden gekozen door
de afdelingsledenvergadering. Het afdelingsbestuur maakt een begroting voor het komende
boekjaar en legt deze begroting, na verleende machtiging door de afdelingsledenvergadering,
ter goedkeuring voor aan het hoofdbestuur. Het afdelingsbestuur is rekening en
verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur en is verplicht de door het hoofdbestuur
gegeven instructies op te volgen. De administratie van een afdeling zal onderworpen zijn aan
controle door of namens het hoofdbestuur.
3. Tot de afdelingsledenvergadering hebben toegang alle gewone leden, ereleden, juniorleden
en belangstellenden van de vereniging, tenzij het afdelingsbestuur vooraf anders beslist,
evenwel met uitzondering van de tot de afdeling behorende leden die steeds toegang tot de
afdelingsvergadering hebben. Alleen stemgerechtigde leden van de afdeling hebben stemrecht
en het passief kiesrecht.
4. Elke afdeling kan haar eigen afdelingsreglement vaststellen. Een dergelijk reglement mag
nimmer in strijd zijn met de statuten en reglementen van de vereniging. Het behoeft de
goedkeuring van het hoofdbestuur.
GELDMIDDELEN
ARTIKEL 26
1. De middelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, schenkingen,
erfstellingen en legaten en alle andere wettige inkomsten.

2. De vereniging zal erfstellingen niet anders kunnen aanvaarden dan onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
3. Aan de gewone leden, junior-leden en belangstellenden worden door de algemene
ledenvergadering voor iedere groep afzonderlijk vast te stellen contributies opgelegd.
BOEKJAAR
ARTIKEL 27
Het boekjaar is het kalenderjaar.
BEGROTING EN REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 28
1. Het hoofdbestuur maakt jaarlijks de begroting op voor het komende jaar en legt deze ter
goedkeuring voor aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
2. Jaarlijks per de laatste dag van het boekjaar worden de boeken van de vereniging
afgesloten en wordt de jaarrekening opgemaakt, die door alle hoofdbestuursleden zal worden
ondertekend.
3. De algemene ledenvergadering beslist over het al dan niet goedkeuren van de jaarrekening;
goedkeuring houdt in decharge van het hoofdbestuur voor zijn beheer, tenzij de algemene
ledenvergadering een voorbehoud maakt.
4. Het hoofdbestuur geeft een bestemming aan het uit de jaarrekening blijkend saldo na
voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
REGLEMENTEN
ARTIKEL 29
De algemene ledenvergadering is bevoegd reglementen vast te stellen waarin de organisatie
van de vereniging nader wordt geregeld en waarin de onderwerpen worden beschreven
waarvan de statuten regeling per reglement voorschrijven. De reglementen kunnen geen
bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten. Zijkunnen te allen tijde door de
algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 30
1. Wijziging van alle bepalingen van deze statuten is mogelijk.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan, onverminderd het bepaalde in het volgende lid,
slechts worden genomen met een meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van het totale aantal stemgerechtigde
leden vertegenwoordigd is.
3. Is in de eerste opgeroepen vergadering niet tenminste de helft van het totale aantal
stemgerechtigde leden vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen
die binnen twee maanden na de eerste wordt gehouden en die ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigende leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen een besluit tot statutenwijziging kan nemen.
4. Degenen die de oproeping hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de
vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, ten kantore van de vereniging neerleggen ter inzage voor ieder lid tot na afloop
van de vergadering.

Tenslotte zal het hoofdbestuur een afschrift als hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een
lid aan hem toezenden.
ONTBINDING EN LIQUIDATIE
ARTIKEL 31
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering.
2. Het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 30 vindt overeenkomstige toepassing
ten aanzien van een besluit tot ontbinding.
3. Bij een buitengerechtelijke vereffening is, als de algemene ledenvergadering niet anders
bepaalt, het hoofdbestuur met de vereffening belast.
4. Gedurende die vereffening vinden deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
5. De vereffenaar doet met inachtneming van de wettelijke bepalingen rekening en
verantwoording op gelijke wijze als hiervoor in artikel 28 is bepaald.
6. De algemene ledenvergadering zal de bestemming van een eventueel batig
saldo aanwijzen.
ONVOORZIENE GEVALLEN
ARTIKEL 32
1. In gevallen waarin de statuten, noch de reglementen voorzien, beslist het hoofdbestuur. Een
beslissing van het hoofdbestuur - een lid betreffende – wordt schriftelijk aan dat lid
medegedeeld. Na ontvangst van deze mededeling of nadat de beslissing hem op een andere
wijze ter kennis is gekomen, heeft het lid recht van beroep op de eerstvolgende - of, indien
binnen een maand na bedoelde mededeling of kennisneming de vergadering reeds wordt
gehouden, op de daarna volgende - jaarlijkse algemene ledenvergadering.
2. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief aan het hoofdbestuur, dat van het beroep
melding maakt bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering en de behandeling van het
beroep op de agenda daarvan plaatst.
Goedgekeurd ALV 22 april 1995 te Antwerpen

