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Statuten Alphense Duikvereniging Atlantis 
(Goedgekeurd door AV op 7 december 2012) 

Naam en zetel 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Alphense Duikvereniging Atlantis. Zij heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn. 

Duur, verenigingsjaar 

Artikel 2 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

Doel en middelen 

Artikel 3 

De vereniging heeft ten doel het zonder winstoogmerk doen beoefenen en bevorderen van de 

onderwatersport. 

Artikel 4 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

1. Het bevorderen van geoefendheid, conditie, veiligheid en saamhorigheid door: 

- het geven van praktische en theoretische instructie 

- het toekennen en uitreiken van brevetten, diploma’s en insignes 

- het scheppen van trainingsmogelijkheden 

- het geven van voorlichting en het verstrekken van adviezen 

- het deelnemen aan en het organiseren van evenementen 

- alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

2. Het onderhouden van nauwe betrekkingen en samenwerking met overheids- en gemeentelijke 

instellingen, zulks ter behartiging van de belangen van de gemeenschap, van de onderwatersport en van 

de vereniging. 

3. Het initiëren en onderhouden van goede betrekkingen met verenigingen en instanties in binnen- en 

buitenland, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven. 

Organisatie 

Artikel 5 

1. Organen van de vereniging zijn de algemene vergadering, het bestuur, alsmede alle overige personen 

en commissies, die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader 

omschreven taak en aan wie daar bij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is 

toegekend. 

2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 van dit artikel bezitten geen rechtspersoonlijkheid 

Artikel 6 

1. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en conformeert zich aan 

en gedraagt zich naar diens regels en richtlijnen. Instructeurs en ander kader van de vereniging kunnen 

daarnaast aangesloten zijn bij de National Association of Underwater Instructors (NAUI) en diens regels 

en richtlijnen hanteren, indien deze niet strijdig zijn met de regels en richtlijnen van de NOB. 

2. De vereniging kan zich verder aansluiten bij bonden, stichtingen, verenigingen en andere vormen van 

organisaties, mits hiertoe wordt besloten door de algemene vergadering. 

3. De vereniging kan samenwerken met bonden, stichtingen, verenigingen en andere vormen van 

organisaties, mits hiertoe wordt besloten door het bestuur. 
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Leden 

Artikel 7 

1. Leden van de vereniging zijn zij, die de onderwatersport actief beoefenen of beoefend hebben en die als 

zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

2. De vereniging onderscheidt de volgende lidmaatschapsvormen: 

a. Leden: natuurlijke personen, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd 

hebben bereikt en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.  

b. Jeugdleden: natuurlijke personen, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de veertienjarige 

leeftijd hebben bereikt, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en als zodanig door 

het bestuur zijn aangenomen. Jeugdleden die de achttienjarige leeftijd bereiken, worden bij de 

aanvang van het volgende verenigingsjaar automatisch als lid beschouwd.  

c. Aspiranten: natuurlijke personen, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de veertienjarige leeftijd 

niet hebben bereikt en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen. Aspiranten die de 

veertienjarige leeftijd bereiken, worden bij de aanvang van het volgende verenigingsjaar automatisch 

als jeugdlid beschouwd.  

d. Leden van verdienste: leden die zich tegenover de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. 

Toekenning in deze geschiedt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met 

een meerderheid van stemmen. 

e. Ereleden: leden, aan wie uit hoofde van bijzondere verdiensten aan de vereniging bewezen, het 

erelidmaatschap op voordracht van het bestuur bij besluit van de algemene vergadering met 

meerderheid van stemmen is toegekend en de benoeming als zodanig hebben aanvaard. 

f. Erevoorzitter: hij of zij die, oud-voorzitter zijnde, zich tijdens zijn voorzitterschap op uitzonderlijke 

wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt en die in een algemene vergadering op 

voordracht van het bestuur met meerderheid van stemmen als zodanig is benoemd en de 

benoeming heeft aanvaard. 

3. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bereid verklaren de vereniging geldelijk te steunen 

door een jaarlijkse bijdrage. 

4. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

Aanmelding en toelating 

Artikel 8 

De aanmelding tot het verkrijgen van het lidmaatschap van leden, jeugdleden, aspiranten, alsmede die van 

donateurs dient te geschieden op de wijze als vermeld in het huishoudelijk reglement. De vereniging kan 

minimumeisen stellen voor toetreding als lid. Deze staan dan vermeld in het huishoudelijk reglement. Bij de 

aanmelding van minderjarigen is een akkoordverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. 

Artikel 9 

Het bestuur beslist over de toelating van leden, jeugdleden, aspiranten en donateurs. Bij niet toelating van 

een lid, jeugdlid of aspirant dient een schriftelijke kennisgeving, al dan niet met opgave van reden, aan de 

betrokkene te worden gezonden. De betrokkene staat hiertegen beroep open op de eerstvolgende algemene 

vergadering. Indien de betrokkene daarvan gebruik wenst te maken, dient deze binnen één maand na de 

datum van ontvangst bericht van niet-toelating hiervan schriftelijk aan het bestuur kennis te geven. 

Rechten 

Artikel 10 

1. Leden, jeugdleden, aspiranten en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, 

welke hen bij of krachtens de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement zijn toegekend of 

opgelegd. 

2. Donateurs zijn geen leden in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Einde lidmaatschap / schorsing 

Artikel 11 

Wanneer in dit artikel genoemd is "lid" wordt tevens "jeugdlid" of “aspirant” bedoeld. 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

-  Overlijden. 

-  Opzegging door het lid. 

-  Opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 

vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij of zij zijn 

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortbestaan. 

-  Ontzetting (royement). Hiertoe kan alleen worden beslist wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. In plaats van of vooruitlopend op ontzetting uit het lidmaatschap kan een lid ook voor bepaalde tijd 

worden geschorst. 

3. Opzegging namens de vereniging, schorsing en ontzetting geschiedt door het bestuur. 

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen 

het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. 

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 

toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van 

de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van 

de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot 

schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een 

aangetekend schrijven van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 

8. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij 

de algemene vergadering. Daartoe wordt dan een vergadering bijeengeroepen waarbij met meerderheid 

wordt beslist over het beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 

geschorst. 

De algemene vergadering kan op enig moment een andere werkwijze ten aanzien van de afhandeling 

van het beroep opstellen en neerleggen in het huishoudelijk reglement. 

9. Tijdens de schorsing kunnen de rechten verbonden aan het lidmaatschap, behoudens het recht van 

beroep als vermeld in het voorgaande lid van dit artikel, niet worden uitgeoefend, doch blijven de 

verplichtingen ten opzichte van de vereniging onveranderd bestaan. 

10. Een geschorst lid, dat door de algemene vergadering alsnog in het gelijk wordt gesteld, kan de 

contributie over de schorsingsperiode naar evenredigheid terugvorderen van de vereniging, indien het lid 

al zijn of haar verplichtingen tegenover de vereniging tijdig is nagekomen.  

11. Leden, die het lidmaatschap opzeggen of die ontzet worden, kunnen door het bestuur worden verplicht 

tot het nakomen van de door de vereniging te hunnen behoeve of in opdracht van hen aangegane 

verplichtingen. 

Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs 

Artikel 12 

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden 

beëindigd. Hierbij blijft de periodieke bijdrage over de lopende periode voor het geheel verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
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Financiële middelen 

Artikel 13 

De financiële middelen van de vereniging bestaan uit: 

a. Contributies en bijdragen. De verschuldigde contributies voor leden, jeugdleden en aspiranten 

worden, evenals de minimum bijdrage voor donateurs, jaarlijks door de algemene vergadering 

vastgesteld. 

b. Gelden voor brevetten en certificaten, alsmede inschrijf- en inleggelden. Deze worden door het 

bestuur vastgesteld. 

c. Andere heffingen krachtens besluit van de algemene vergadering. 

d. Subsidies. 

e. Erfstellingen, giften, legaten en renten. De vereniging kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving. Giften en legaten, waaraan een last of een voorwaarde is 

verbonden, kunnen slechts worden aanvaard met toestemming van de algemene vergadering. 

f. Alle andere - wettig de vereniging toe komende - baten. 

Artikel 14 

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing tot het betalen van 

contributie en/of bijdrage te verlenen.  

Artikel 15 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 6 kunnen de rechten en verplichtingen van leden, 

jeugdleden, aspiranten en donateurs te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, 

behoudens dat de jaarlijkse contributie casu quo bijdrage over het lopende verenigingsjaar verschuldigd 

blijft. 

2. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als een lid, tenzij in het 

Huishoudelijk Reglement anders wordt vastgesteld. 

Bijzondere rechten en verplichtingen 

Artikel 16 

1. Leden van de vereniging mogen, tenzij gemachtigd door het bestuur, geen briefwisseling voeren 

namens de vereniging, noch persvertegenwoordigers of representanten van openbare media, zoals 

bijvoorbeeld radio en televisie te woord staan of aan dezen mededelingen doen aangaande de 

aangelegenheden de vereniging betreffende. 

2. Onder briefwisseling en openbare media worden in dit verband ook verstaan huidige en toekomstige 

vormen van digitale communicatie, zoals e-mail, internet, sociale media en mobiele communicatie.  

Bestuur 

Artikel 17 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter en twee personen, die door de algemene vergadering 

worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de meerderjarige leden. 

2. De benoeming van voorzitter en overige bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het 

opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het 

bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden 

moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 

4. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene 

vergadering worden ontslagen. 

5. Elk bestuurslid treedt jaarlijks op de jaarvergadering af. De aftredende is herkiesbaar. 

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
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b. door bedanken. 

7. Het bestuur wijst uit de overige bestuursleden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester 

aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan 

één functie bekleden. 

Bestuurstaak en bevoegdheid 

Artikel 18 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open 

plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 

uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot; 

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

b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld voor een derde 

verbindt. 

c. Het aangaan van geldleningen. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het 

aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, die een in het Huishoudelijk 

Reglement nader te bepalen bedrag te boven gaan. 

Bestuursvergaderingen 

Artikel 19 

1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere 

bestuursleden dit verlangen. 

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze 

van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. 

3. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden genomen met 

meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. 

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders 

wenst. 

5. Ten aanzien van bestuursbesluiten is het bepaalde van artikel 28, voor zover mogelijk, van 

overeenkomstige toepassing. 

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de 

vergadering worden vastgesteld. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere aanwijzingen worden 

opgenomen voor opslag en beheer van deze notulen. 

Vertegenwoordiging 

Artikel 20 

1. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd: 

- hetzij door het bestuur; 

- hetzij door twee bestuursleden, waarvan er één de (vice-)voorzitter, secretaris of penningmeester is; 

- hetzij door degene(n) die door het bestuur voor één of meer bepaalde handelingen schriftelijk wordt 

gemachtigd. 

2. Wie in een bepaald geval de vereniging vertegenwoordigt, wordt door het bestuur beslist. 
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3. Personen aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen 

deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan 

van betrokken rechtshandeling(en) is besloten. 

Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de tegenpartij worden tegengeworpen. 

Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording 

Artikel 21 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, 

dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn  door de algemene vergadering, zijn jaarverslag 

uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en 

verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.  

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 

vorderen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee leden en 

een plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te 

maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar. 

De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 

algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan 

de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.  

Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 

desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging 

te geven. 

5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch 

slechts door de benoeming van een andere kascommissie. 

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en en verantwoording 

strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1, 2 en 3 zeven jaren lang te bewaren. 

Algemene vergadering 

Artikel 22 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, doch uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering 

- de jaarvergadering - gehouden. 

3. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 

- jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 21, met het verslag van de aldaar 

bedoelde kascommissie 

- de benoeming van de kascommissie voor het volgend verenigingsjaar 

- de begroting voor het lopende casu quo het eerstkomende verenigingsjaar 

- voorziening in eventuele vacatures 

- voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de voor de vergadering. 

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 

5. De oproeping voor algemene vergaderingen geschiedt schriftelijk door het bestuur tenminste veertien 

dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, aan de leden 

volgens het ledenregister in artikel 7 lid 4. Voor het bepaalde in dit lid wordt onder schriftelijk ook per 

elektronische post (e-mail) verstaan. 
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6. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in 

artikel 28 lid 6. 

Artikel 23 

1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 

het uitbrengen van een vijfde gedeelte der stemmen, doch minimaal tien leden, verplicht tot het 

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

2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven. kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22 of bij advertentie in tenminste één ter 

vestigingsplaats veel gelezen dagblad.  

3. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een 

daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie. 

Toegang en stemrecht 

Artikel 24 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben personen, genoemd in artikel 7 van deze statuten. 

2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 

3. Geschorste leden hebben geen toegang tot de vergadering. 

4. Slechts de stemgerechtigde leden kunnen aan de beraadslagingen deelnemen. In het belang van de 

vereniging kan de voorzitter andere aanwezigen het woord verlenen. 

Artikel 25 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 28, lid 5, kan het stemrecht slechts worden uitgeoefend in een 

vergadering 

2. Ieder lid wordt gerekend twee en ieder jeugdlid een stem te hebben. Aspiranten en donateurs hebben 

geen stemrecht. 

3. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen 

4. Een lid kan maximaal twee volmachten van andere leden tot uitvoering brengen. 

Voorzitterschap 

Artikel 26 

1. De algemene vergadering wordt in beginsel geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere 

bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

2. In voorkomend geval kan de voorzitter de algemene vergadering verzoeken een derde de rol van 

voorzitter te geven, voor een deel van de vergadering. 

Notulen 

Artikel 27 

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

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. 

2. Degenen die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde 

doen opmaken. 

3. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd in de 

eerstvolgende algemene vergadering. Daarin worden deze notulen vastgesteld en ondertekend door de 

voorzitter en de notulist of plaatsvervangers. 

Besluitvorming van de algemene vergadering 

Artikel 28 
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1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een 

besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid 

daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, 

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

3. Vindt men, dat een besluit niet op de juiste wijze is genomen, dan heeft men gedurende een jaar na de 

bekendmaking van het besluit de bevoegdheid door middel van een gerechtelijke procedure om 

vernietiging van het besluit te vragen. 

4. Voor zover de statuten en de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 

vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met 

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

Een dergelijk besluit wordt door de secretaris vastgelegd en tijdens de eerstvolgende algemene 

vergadering bekend gemaakt. 

6. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige 

besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 

onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen 

oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 

omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende formaliteit niet in 

acht genomen. 

Wijze van stemmen 

Artikel 29 

1. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. Het 

stemmen over zakelijke voorstellen geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 

gewenst acht of een stemgerechtigde om schriftelijke stemming verzoekt. 

2. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Mondelinge stemming geschiedt bij  

handopsteken of bij oproep volgens de presentielijst onder vermelding van het aantal uit te brengen 

stemmen. 

3. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het 

verworpen. 

6. Indien bij een verkiezing meerdere personen een gelijk aantal stemmen verwerven, heeft een tweede 

stemming plaats over deze personen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen wederom de 

stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

Statutenwijziging 

Artikel 30 

1. In de statuten van de vereniging kan, behoudens het bepaalde in artikel 28, lid 6, geen verandering 

worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

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

hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, 

waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een 

vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.  

Is niet twee/derde van de leden vertegenwoordigd of tegenwoordig, dan wordt binnen zes weken daarna 
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een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige 

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, 

kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 1, is ieder bestuurslid bevoegd tot het doen verlijden 

van de akte. 

Ontbinding 

Artikel 31 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in 

de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt door de algemene vergadering de bestemming van het batig saldo 

bepaald en kunnen aanwijzingen inzake de vereffening worden gegeven. Een eventueel batig saldo zal 

echter niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn. 

3. Van een besluit tot ontbinding wordt een notariële akte opgemaakt. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het vermogen nodig 

is. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden 

toegevoegd "in liquidatie". 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk 

van kracht. 

Huishoudelijk en andere reglementen 

Artikel 32 

1. Ter nadere regeling van hetgeen in de wet en de statuten is voorgeschreven over organisatie van de 

vereniging, alsmede de rechten en plichten van leden en donateurs wordt een huishoudelijk reglement 

vastgesteld. 

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. 

2. Voor wijziging van het huishoudelijk reglement geldt het bepaalde in artikel 30, lid 1 tot en met 2. 

3. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden met normale meerderheid van stemmen van de ter 

vergadering aanwezige leden goedgekeurd. 

4. Behalve het huishoudelijk reglement kunnen ook andere reglementen, ter regeling van bepaalde 

activiteiten, vastgesteld worden door het bestuur. 

Slotbepalingen 

Artikel 33 

In gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementen niet voorzien, 

beslist het bestuur behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering en met inachtneming 

van het dwingend rechtelijke van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 


