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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
 
 
Heden, zevenentwintig december tweeduizend achttien, verschijnen voor mij, mr. 
Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: 
1.  
2.  
te dezen handelend als hierna vermeld. 
De comparanten verklaren: 
- dat de ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, statutair 
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3818 LE Amersfoort, Stationsplein 
125, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30157448, heeft 
besloten tot de onderhavige statutenwijziging; 

- dat de ledenraad voorts heeft besloten de comparanten aan te wijzen om 
deze akte te verlijden; 

- dat van de gemelde besluiten van de ledenraad blijkt uit een 
./.   aan deze akte gehecht geschrift. 

De comparanten, handelend als vermeld, verklaren voorts, ter uitvoering van 
voormeld besluit, de statuten van de vereniging - met ingang van de dag na 
heden - algeheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: 
STATUTEN 
HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. 
Artikel 1. Begripsbepalingen. 
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde 

betekenis: 
 bestuur: het bestuur van de vereniging; 
 bestuurder: een lid van het bestuur; 
 dagen: alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen 

erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet 
gelijkgestelde dagen; 

 huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging; 
 KenBiS: de stichting: Stichting Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen,  

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09127170; 
 leden: zowel de gewone leden, jeugdleden, buitengewone leden als de 

ereleden van de vereniging, tenzij anders vermeld; 
 ledenraad: het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 van Boek 2 Burgerlijk 

Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering; 
 ledenraadvergadering: een vergadering van de ledenraad; 
 lidmaatschap: het lidmaatschap van de vereniging; 
 MIND: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: MIND Landelijk 

Platform Psychische Gezondheid, ingeschreven in het handelsregister onder 
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nummer 817581236; 
 regio: een onderdeel van de vereniging in de vorm van een regio; 
 regiobestuur: het bestuur van een regio; 
 regiobestuurder: een lid van het regiobestuur; 
 regiovergadering: een algemene vergadering van een regio, bestaande uit 

de gewone leden van de betreffende regio; 
 schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax of e-mail of enig 

ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en 
reproduceerbaar is; 

 vereniging: de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst 
door deze statuten, zijnde de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
plusminus - leven met bipolariteit, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 30157448. 

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze 
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze 
statuten naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met 
verwijzingen in deze statuten naar ‘hem wordt tevens bedoeld te verwijzen 
naar ‘haar’. Met verwijzingen in deze statuten naar ‘zijn’- anders dan als 
werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’. 

HOOFDSTUK II. NAAM EN ZETEL. DOEL 
Artikel 2. Naam en Zetel 
1. De vereniging draagt de naam: plusminus - leven met bipolariteit. 
2. De verkorte naam van de vereniging luidt: plusminus. 
3. De vereniging is statutair gevestigd te Amersfoort. 
4. De vereniging is opgericht op drie juni negentienhonderdnegenennegentig. 
Artikel 3. Doel 
1. De vereniging heeft ten doel: 
 a. het bevorderen van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg van 

mensen met een bipolaire aandoening; 
 b. het bevorderen van de kwaliteit van leven van partners, familie en 

andere betrokkenen van mensen met een bipolaire aandoening; 
 c. het bundelen en behartigen van de belangen van mensen met een 

bipolaire aandoening, 
 en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het 
woord. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 a. het geven van voorlichting aan mensen met een bipolaire aandoening 

alsmede aan hun partners, familie en andere betrokkenen; 
 b. het bieden van lotgenotencontact aan mensen met een bipolaire 

aandoening alsmede aan hun partners, familie en andere betrokkenen; 
 c. het behartigen van de belangen van mensen met een bipolaire 

aandoening alsmede van hun partners, familie en andere betrokkenen; 
 d. het onderhouden van contacten met mensen met een bipolaire 

aandoening alsmede met hun partners, familie en andere betrokkenen 
van mensen met een bipolaire aandoening; 
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 e. het stimuleren van en bijdragen aan contacten met andere 
rechtspersonen die zich met een soortgelijk- of aanverwant doel 
bezighouden, waaronder in ieder geval KenBiS en MIND, 

 en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het 
woord. 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn 
als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

HOOFDSTUK III. LEDEN. LIDMAATSCHAP. 
Artikel 4. Leden. 
1. De vereniging kent: 
 a. gewone leden; 
 b. buitengewone leden; 
 c. ereleden. 
2. Gewone leden zijn zij die meerderjarig zijn en die als zodanig door het 

bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating door het bestuur kan de ledenraad 
alsnog tot toelating besluiten. 

3.  Buitengewone leden zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en 
personenvennootschappen die beroepsmatig affiniteit hebben met de 
doelstelling van de vereniging, naar het oordeel van het bestuur voor 
lidmaatschap in aanmerking komen en als zodanig door het bestuur zijn 
toegelaten. 

 Buitengewone leden zijn gerechtigd tot het deelnemen aan activiteiten en/of 
commissies van de vereniging. Zij kunnen echter niet tot bestuurder of lid 
van de ledenraad worden benoemd. Voorts komt aan hen geen stemrecht 
toe. Iedere vennoot van een buitengewoon lid-personenvennootschap of 
bestuurder van een buitengewoon lid-rechtspersoon is bevoegd de aan het 
buitengewoon lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen, mits geen 
van zijn medevennoten / medebestuurders eveneens van deze bevoegdheid 
gebruik maakt. 

4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de 
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging op voorstel 
van het bestuur, als zodanig door de ledenraad zijn benoemd. 

 Het erelidmaatschap kan worden toegekend: 
 a. bij uitzonderlijke inzet op landelijk niveau in het bestuur, al dan niet in 

combinatie met andere bestuurs- of vergelijkbare functies binnen of 
namens de vereniging; 

 b. bij uitzonderlijke inzet voor structurele ontwikkelingen ten gunste van de 
doelgroep van de vereniging; 

 c bij grote mate van inzet in de ledenraad, het lidmaatschap van een 
regiobestuur of andere vergelijkbare functies binnen de vereniging; 

 d. bij grote mate van inzet voor structurele ontwikkelingen ten gunste van 
de doelgroep van de vereniging. 

5. Uitsluitend gewone leden en ereleden zijn leden in de zin van de wet. 
Artikel 5. Aanmelding als lid en toelating tot het lidmaatschap. 
Ledenregister. 
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1. Aanmelding als lid geschiedt door middel van een verzoek daartoe aan het 
bestuur. 

2. De toelating tot het lidmaatschap door het bestuur geschiedt op de wijze en 
onder de voorwaarden zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. 

3. Zij die tot het lidmaatschap zijn toegelaten, worden geacht de doelstelling 
van de vereniging te respecteren. 

4. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de betrokkene binnen zes 
maanden nadat het besluit tot niet-toelating aan hem bekend is gemaakt, 
beroep instellen bij de ledenraad. De ledenraad kan alsnog tot toelating 
besluiten. 

5. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin de namen en (e-mail)adressen 
van alle gewone leden, jeugdleden, buitengewone leden en ereleden zijn 
opgenomen en waarvan een nadere specificatie kan worden vastgelegd in 
het huishoudelijk reglement. De personen als bedoeld in de vorige volzin zijn 
verplicht wijzigingen in deze gegevens onverwijld aan het bestuur mede te 
delen. 

Artikel 6. Contributie. 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie aan de vereniging, 

waarvan de hoogte op - voorstel van het bestuur - door de ledenraad wordt 
vastgesteld. Zij kunnen daartoe door het bestuur in categorieën worden 
ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. In 
het huishoudelijk reglement kunnen hieromtrent nadere regels worden 
gesteld. 

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap. Schorsing. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden van het lid-natuurlijk persoon en indien en zodra een 

buitengewoon lid-rechtspersoon of buitengewoon lid-
personenvennootschap ophoudt te bestaan; 

 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging door de vereniging; 
 d. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk 

geschieden tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van één maand, met dien verstande dat: 

 a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen 
binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing; 

 b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen 
binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of 
zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke 
aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het 
besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen 
was opgezegd. 
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4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, een erelidmaatschap 
uitgezonderd, geschiedt door het bestuur; opzegging van een 
erelidmaatschap geschiedt door de ledenraad. Deze kan geschieden 
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap 
te voldoen, wanneer hij zijn (contributie) verplichtingen jegens de vereniging 
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging als in dit lid 
bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de ledenraad. Deze kan 
alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot ontzetting wordt niet door de 
ledenraad genomen dan nadat het desbetreffende lid in de gelegenheid is 
gesteld te worden gehoord. 

 Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen. 
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
7. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen 

zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het 
lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die termijn. Gedurende de 
schorsing kan het betreffende lid diens lidmaatschapsrechten niet 
uitoefenen. 

HOOFDSTUK IV. DONATEURS 
Artikel 8. 
1. Donateurs zijn zij, die zich tegenover de vereniging verbinden tot het storten 

van een jaarlijkse door de ledenraad vast te stellen minimumbijdrage en 
door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. 

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

 Donateurs zijn verplicht adreswijzigingen onverwijld aan het bestuur mede te 
delen. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en plichten dan die hun bij of 
krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en 
opgelegd. 

4. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde 
wederzijds door opzegging met onmiddellijke ingang worden beëindigd, 
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor 
het geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging van een donateur namens de vereniging geschiedt door het 
bestuur. 

HOOFDSTUK V. HET BESTUUR. 
Artikel 9. Bestuur. Benoeming en beloning 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. 
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de ledenraad. 
3. De benoeming geschiedt door de ledenraad uit de gewone leden, met dien 

verstande dat: 
 a. er bij de samenstelling van het bestuur op wordt gelet dat recht wordt 
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gedaan aan de diverse facetten die de aandacht van het bestuur 
vragen; 

 b. ten hoogste één bestuurder buiten de gewone leden kan worden 
benoemd;  

 c. een bestuurder: 
  i. geen familie van een andere bestuurder mag zijn, waarbij onder 

familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en 
aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning 
wordt gezien als een huwelijk; 

  ii. geen relatie mag hebben met een andere bestuurder, waarbij 
onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, 
geregistreerd partnerschap en samenwonend dan wel op andere 
wijze een gezamenlijke huishouding voerend; 

 d. aan het bestuur het recht toekomt tot het doen van een bindende 
voordracht voor een bestuurder; 

 e. aan elke bindende voordracht het bindend karakter kan worden 
ontnomen door een met ten minste twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenraad, indien in de 
ledenraad twee derde van het aantal gezamenlijk uit te brengen 
stemmen door de stemgerechtigde leden van de ledenraad gezamenlijk 
kan worden uitgebracht; 

 f. indien de ledenraad besluit aan de opgemaakte bindende voordracht 
het bindend karakter te ontnemen, het bestuur opnieuw in de 
gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht op te maken; 

 g. indien geen bindende voordracht is opgemaakt, de ledenraad vrij is in 
haar keuze een bestuurder te benoemen. 

4. De voorzitter wordt als zodanig in functie door de ledenraad benoemd. 
Overige functies worden in onderling overleg verdeeld door het bestuur. 

5. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van 
de vereniging geen bezoldiging, middellijk, noch onmiddellijk. Een redelijke 
vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de vereniging 
gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden alsmede niet 
bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. 

6. De in lid 5 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de 
jaarrekening van de vereniging zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 

Artikel 10. Bestuur. Benoemingstermijn, Einde bestuurslidmaatschap en 
schorsing 
1. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is 

tweemaal herbenoembaar. 
2. Een bestuurder defungeert door: 
 a. het eindigen van zijn gewone lidmaatschap van de vereniging; 
 b. zijn schriftelijk bedanken; 
 c. het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; 
 d. het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; 
 e. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd; 
 f. door zijn ontslag door de ledenraad; 
 g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in 
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artikel 67 lid 1 Wetboek van strafvordering. 
3. Bij belet of ontstentenis van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) 

met het bestuur belast. Indien sprake is van een of meer vacatures in het 
bestuur, vormen de overgebleven bestuurders of vormt de overgebleven 
bestuurder een bevoegd bestuur. In vacatures dient uiterlijk op de 
eerstvolgende ledenraadvergadering te worden voorzien. 

4. Elke bestuurder kan door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

 In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien, een en ander 
met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. 

5. Van belet is sprake indien een bestuurder wegens 
  a. schorsing; 
 b. ziekte langer dan twee maanden; of 
 c. onbereikbaarheid, langer dan één maand, 
  niet bevoegd of in staat is aan de bestuurder bij of krachtens de wet, 

deze statuten of reglementen van de vereniging toegekende taken of 
bevoegdheden uit te oefenen. 

6. Een bestuurder kan zowel door de ledenraad als door het bestuur worden 
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door 
een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit 
als bedoeld in dit lid kan uitsluitend worden genomen met een meerderheid 
van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een 
ledenraad respectievelijk vergadering van het bestuur waarin ten minste 
twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden van de ledenraad 
respectievelijk leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. 

7. De ledenraad kan een bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn 
taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging 
van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder 
redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden verlangd. 

Artikel 11. Besluitvorming bestuur. 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de 

voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst, doch ten minste vier maal 
per jaar. De oproepingstermijn voor een bestuursvergadering bedraagt ten 
minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering 
niet meegerekend. 

2. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien tenminste 
de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een 
bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een 
medebestuurder laten vertegenwoordigen. 

3. Van bestuurders wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis van 
consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien van 
een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. 

 Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van 
stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Indien de stemmen 
staken, is het voorstel verworpen. 

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter 
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van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgesteld. In plaats van 
notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld. 

5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

6. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits met een 
meerderheid van twee derde van het aantal in functie zijnde bestuurders en 
uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende 
vergadering opgenomen. 

Artikel 12. Bestuurstaak en bestuursbevoegdheid. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging waaronder 

begrepen de algemene beleidsvoering van de vereniging op basis van het 
door het bestuur opgestelde en door de ledenraad vastgestelde beleidsplan 
en begroting.  

2. Iedere bestuurder richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang 
van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder 
vanuit de maatschappelijke doelstelling daarvan.  

3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur 
worden de taken tussen de bestuurders onderling verdeeld. 

4. Het bestuur is - mits met goedkeuring van de ledenraad - bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

5. Erfstellingen mogen door het bestuur slechts worden aanvaard onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving. 

HOOFDSTUK VI. VERTEGENWOORDIGING EN TEGENSTRIJDIG BELANG. 
Artikel 13. Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Voorts kan de vereniging 

worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders. 
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 

bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van 
die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan besluiten aan 
gevolmachtigden een titel te verlenen. 

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende 
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel. 

4. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een 
bestuurder, dient de desbetreffende bestuurder dit onverwijld te melden aan 
de overige bestuurders. De desbetreffende bestuurder dient zich voorts van 
de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid 
van de desbetreffende bestuurder telt niet mee ter bepaling van het 
eventueel vereiste quorum voor de besluitvorming. 

5. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging 
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van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstijdig belang als 
bedoeld in lid 4 van dit artikel. 

6. In geval van een tegenstrijdig belang tussen één of meer bestuurders en de 
vereniging, wordt de vereniging vertegenwoordigd door het voltallig bestuur, 
dan wel door de persoon of personen die daartoe door de ledenraad is/zijn 
aangewezen. 

HOOFDSTUK VII. REGIO’S 
Artikel 14. Regio’s. Regiobestuur. 
1. De vereniging kent regio’s. Een regio geeft invulling aan de doelstelling van 

de vereniging, toegespitst op hetgeen de leden binnen de betreffende regio 
bindt. 

 Een regio verbindt leden die zich willen inzetten voor en/of betrokken voelen 
bij belangenbehartiging, informatievoorziening en/of sociale activiteiten 
binnen een geografisch gebied. Een regio heeft geen rechtspersoonlijkheid. 

 Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent regio’s. Bij 
huishoudelijk reglement wordt tevens de wijze bepaald waarop het aantal 
regio’s alsmede de benaming daarvan kenbaar wordt gemaakt. 

2. Instelling, samenvoeging, splitsing en opheffing van een regio geschiedt 
door de ledenraad op voorstel van het bestuur, met inachtneming van 
hetgeen ter zake in het huishoudelijk reglement is bepaald. 

3. Een lid is tevens lid van een regio. Ieder lid wordt daartoe door het bestuur 
ingedeeld bij een regio op basis van diens woonadres zoals dat op één 
januari van elk kalenderjaar in het ledenregister van de vereniging is 
vermeld. 

4. Een lid kan bij aanvang van diens lidmaatschap aan het bestuur verzoeken - 
en vervolgens steeds uiterlijk op eenendertig december en in dat geval met 
ingang van één januari daaropvolgend - bij een andere regio te worden 
ingedeeld dan op basis van diens woonadres het geval zou zijn. 

5. De gewone leden van elke regio vormen de regiovergadering van de regio 
waarvan zij lid zijn. 

6. De regiovergadering benoemt uit haar midden een regiobestuur van ten 
minste twee gewone leden. De omvang van het regiobestuur wordt bepaald 
door de regiovergadering van de betreffende regio. De gewone leden van 
een regio stellen daartoe kandidaten, zoals nader omschreven in het 
huishoudelijk reglement en/of het regioreglement van de betreffende regio. 
Ieder gewoon lid alsmede ieder erelid die voldoet aan de vereisten voor het 
gewone lidmaatschap, wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om zich 
kandidaat te stellen in de eigen regio en om stem uit te brengen op de 
kandidaten die in de eigen regio zijn gesteld.  

7. Een regiobestuur kent ten minste een voorzitter en een vicevoorzitter. 
Uitsluitend de voorzitter en de vicevoorzitter worden door de 
regiovergadering van de betreffende regio in functie benoemd. Eventuele 
overige functies worden door het regiobestuur in onderling overleg verdeeld. 
Een regiobestuurder kan binnen het regiobestuur meer dan een functie 
bekleden. De regiobestuurders benoemen uit hun midden een regionaal 
contactpersoon. Een regionaal contactpersoon is belast met de taken zoals 
nader omschreven in het huishoudelijk reglement.  
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8. Een regiobestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is 
tweemaal herbenoembaar. 

9. Het lidmaatschap van een regiobestuur is niet verenigbaar met het 
lidmaatschap van het bestuur, noch is het toegestaan dat een 
regiobestuurder een arbeidsrechtelijke verhouding heeft met de vereniging. 

10. Een regiobestuurder kan worden geschorst en ontslagen door de 
regiovergadering van de betreffende regio. Ontslag van een regiobestuurder 
is mogelijk wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige 
redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond 
waarvan zijn handhaving als regiobestuurder redelijkerwijs niet van de 
betreffende regio kan worden verlangd. 

11. Een regiobestuurder defungeert voorts: 
 a.  door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging; 
 b. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de regio; 
 c. indien en zodra sprake is van een situatie als omschreven in lid 9 van 

dit artikel; 
 d. door zijn vrijwillig ontslag (bedanken); 
 e. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; 
 f. door het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; 
 g. door diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in 

artikel 67 lid 1 Wetboek van strafvordering. 
12. Ontbreekt het regiobestuur of zijn alle regiobestuurders geschorst, dan 

voorziet het bestuur binnen vijf maanden na het ontstaan van een dergelijke 
situatie in het bestuur van een regio. In de tussenliggende periode kunnen 
de taken van het regiobestuur - uitsluitend voor het afwikkelen van 
dringende zaken - worden waargenomen door een bestuurder. 

Artikel 15. Regio’s. Vergaderingen. 
1. Een regiobestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. Voorts wordt een 

vergadering van een regiobestuur uitgeschreven zo dikwijls het bestuur van 
de vereniging of het regiobestuur dit nodig oordeelt.  

2. In vergaderingen van het regiobestuur kunnen slechts besluiten worden 
genomen indien ten minste de helft van de regiobestuurders in persoon 
aanwezig is. Iedere regiobestuurder heeft één stem. 

3. Het regiobestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle 
regiobestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben 
uitgesproken. Ieder besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt 
schriftelijk vastgelegd. 

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgesteld, die na 
vaststelling door het regiobestuur door de voorzitter en de secretaris van de 
vergadering worden ondertekend. 

5. De regiovergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen, bij voorkeur 
voor de voorjaarsvergadering van de ledenraad. Zowel het regiobestuur als 
het (landelijk) bestuur kan een regiovergadering bijeenroepen. De 
regiovergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het regiobestuur 
en bij diens afwezigheid de vicevoorzitter van het regiobestuur. In het geval 
dat het (landelijk) bestuur de regiovergadering bijeen heeft geroepen, wordt 
de regiovergadering voorgezeten door een bestuurder.  
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6. Nadere regelingen omtrent regio’s, kunnen worden vastgelegd bij 
huishoudelijk reglement. 

HOOFDSTUK VIII. LEDENRAAD EN LEDENRAADVERGADERINGEN. 
Artikel 16. Ledenraad. Samenstelling. Jaarlijkse vergadering 
1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de 

ledenraad, bestaande uit afgevaardigden, zijnde de voorzitters van de 
regio’s. Naast een afgevaardigde wordt steeds één vaste plaatsvervanger 
per afgevaardigde gekozen, zijnde de vicevoorzitters van de regio’s. 

2.  Van zowel een afgevaardigde als diens plaatsvervanger wordt verwacht dat 
deze voortdurend op de hoogte zijn van hetgeen er speelt binnen de regio 
door wie de betreffende afgevaardigde en diens plaatsvervanger zijn 
gekozen. 

3. Een afgevaardigde en diens plaatsvervanger worden gekozen voor een 
periode van drie jaar. Herbenoeming kan tweemaal geschieden. 

4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
5. Een niet-voltallige ledenraad behoudt haar bevoegdheden. 
6. Het lidmaatschap of plaatsvervangerschap van de ledenraad is niet 

verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur, noch is het toegestaan 
dat een afgevaardigde of diens plaatsvervanger een arbeidsrechtelijke 
verhouding heeft met de vereniging. 

7.  Het lidmaatschap of plaatsvervangerschap van de ledenraad eindigt: 
 a.  door het niet langer lid zijn van het regiobestuur van de betreffende 

regio door wie hij is afgevaardigd; 
 b.  indien en zodra sprake is van een situatie als omschreven in lid 6 van 

dit artikel; 
 c. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 
Artikel 17. Ledenraadvergadering. 
1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

ledenraadvergadering (de voorjaarsjaarvergadering) gehouden waarin onder 
meer de volgende agendapunten aan de orde komen: 

 a. behandeling van het bestuursverslag; 
 b. goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten, met het 

verslag van de kascommissie dan wel het verslag van de externe 
accountant; 

 c. goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in de periode 
waarop het bestuursverslag en de balans en de staat van baten en 
lasten betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het 
resultaat daarvan in die stukken is verwerkt; 

 d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; 
 e. de benoeming van de leden van de kascommissie dan wel de 

accountant voor het volgende verenigingsjaar; 
 f. voorstellen van het bestuur, de ledenraad of een regiobestuur, 

aangekondigd bij de oproeping voor de ledenraadvergadering. 
2. Voorts wordt elk najaar de zogenaamde najaarsvergadering gehouden, 

waarin onder meer de volgende agendapunten aan de orde komen: 
 a. goedkeuring van de begroting voor het volgende verenigingsjaar; 
 b. goedkeuring van het beleidsplan voor het volgende verenigingsjaar; 
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 c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur. 
 d. voorstellen van het bestuur, de ledenraad of een regiobestuur, 

aangekondigd bij de oproeping voor de ledenraad. 
3. Andere ledenraadvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur 

dit wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 

aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende 
gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een 
ledenraadvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien 
aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 18. 

Artikel 18. Wijze bijeenroepen en toegang ledenraadvergadering. 
1. De ledenraadvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de afgevaardigden en 
hun plaatsvervangers, volgens het ledenregister. De termijn van oproeping - 
behoudens in de situatie als omschreven in artikel 17 lid 4 - bedraagt ten 
minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de 
ledenraadvergadering niet meegerekend. 

2. De oproeping aan iedere afgevaardigde alsmede iedere plaatsvervanger, 
die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door 
hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt. 

3. Bij de oproeping worden de op de ledenraadvergadering te behandelen 
onderwerpen vermeld en de bijbehorende stukken meegezonden. De 
oproeping en de daarbij behorende stukken worden tevens toegezonden 
aan de regiobesturen en voorts aan leden die hierom bij het bestuur hebben 
verzocht. 

4. Toegang tot de ledenraadvergadering hebben alle afgevaardigden, alle 
plaatsvervangers en bestuurders, een en ander voor zover deze personen 
niet zijn geschorst. Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde 
personen beslist de ledenraad. 

5. Het bestuur kan besluiten dat de afgevaardigden of hun plaatsvervangers, 
alvorens tot de ledenraad te worden toegelaten een presentielijst dienen te 
tekenen, onder vermelding van hun naam. 

Artikel 19. Stemrecht en besluitvorming ledenraad. 
1. In ledenraadvergaderingen hebben alle afgevaardigden stemrecht. Indien 

een afgevaardigde afwezig is, heeft zijn plaatsvervanger stemrecht. 
 Iedere afgevaardigde dan wel diens plaatsvervanger kan in de 

ledenraadvergadering een stem uitbrengen. 
 Iedere afgevaardigde dan wel diens plaatsvervanger is bevoegd zijn stem te 

doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd andere 
afgevaardigde. Een afgevaardigde kan voor ten hoogste één andere 
afgevaardigde stem uitbrengen. 

2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 
genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco 
stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn 
uitgebracht. 
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3. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. 
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de ledenraad besluit tot 

stemming bij acclamatie. 
5. Zolang in een ledenraadvergadering alle afgevaardigden aanwezig zijn, 

kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is de oproeping niet 
op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent 
vermelding van de te behandelen onderwerpen en/of het oproepen en 
houden van ledenraadvergaderingen niet in acht genomen. 

6. Het in de ledenraadvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van 
de ledenraadvergadering omtrent de uitslag van een stemming is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid van de 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. 

7. Een eenstemmig besluit van alle afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits genomen met voorkennis van het bestuur, 
dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad. Een dergelijk besluit wordt 
schriftelijk vastgelegd. 

Artikel 20. Voorzitterschap. Notulen. 
1. De ledenraadvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het 

bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt de vicevoorzitter als voorzitter 
van de vergadering op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke ledenraadvergadering worden notulen gemaakt. 
De ledenraad kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt 
opgesteld. 

3. Indien een ledenraadvergadering met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 17 lid 4 op verzoek van afgevaardigden wordt bijeengeroepen, 
kunnen degenen die om de vergadering hebben verzocht anderen dan de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde personen belasten met de leiding van de 
ledenraadvergadering en het opstellen van de notulen. 

HOOFDSTUK IX. COMMISSIES EN WERKGROEPEN. ADVISEURS 
Artikel 21. Commissies en werkgroepen.  
1. Het bestuur kan één of meerdere commissies of werkgroepen instellen en 

opheffen, met dien verstande dat de kascommissie door de ledenraad wordt 
ingesteld. 

2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van een commissie of 
werkgroep vast, met uitzondering van de kascommissie. 

3. De leden van commissies en werkgroepen worden benoemd en ontslagen 
door het bestuur, met uitzondering van de kascommissie. 

Artikel 22. Adviseurs 
1. Het bestuur kan een of meer adviseurs aanstellen. Een door het bestuur 
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aangestelde adviseur legt verantwoording af aan het bestuur maar maakt 
daar uitdrukkelijk geen deel van uit. Een dergelijke adviseur heeft in de 
vergaderingen van het bestuur dan ook geen stemrecht. 

2. De ledenraad kan een of meer adviseurs aanstellen. Een door de ledenraad 
aangestelde adviseur legt verantwoording af aan de ledenraad maar maakt 
daar uitdrukkelijk geen deel van uit. Een dergelijke adviseur heeft in de 
vergaderingen van de ledenraad dan ook geen stemrecht. 

HOOFDSTUK X. BESTUURSVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING. 
Artikel 23. Boekjaar. Administratie. Bestuursverslag, beleidsplan en 
jaarlijkse begroting.  
1. Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar. 
2. 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 

3. Het bestuur brengt in een ledenraadvergadering binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
ledenraad, zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken en over het 
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring voor aan de ledenraad. Deze stukken worden 
ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of 
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding 
gemaakt. 

4. Het beleidsplan en de jaarlijkse begroting voor het volgend kalenderjaar 
worden uiterlijk in de maand december voor de aanvang van dat 
kalenderjaar opgesteld door het bestuur. De stukken worden daarna uiterlijk 
in diezelfde maand december ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. 

 Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft 
onder meer inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, 
de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de 
besteding daarvan. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie 
van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het 
bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij. 

5. De ledenraad  verleent aan een externe accountant als bedoeld in artikel 
2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door het bestuur opgemaakte 
balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. Deze brengt alsdan 
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de 
uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring waarvan het karakter in 
onderling overleg tussen het bestuur en de betreffende accountant wordt 
vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel op de 
vereniging van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze verklaring wordt 
aan de stukken toegevoegd zoals die aan de ledenraad ter goedkeuring 
worden voorgelegd.  

6. Indien de ledenraad de hiervoor bedoelde opdracht niet aan de accountant 
verleent, benoemt zij uit de gewone leden een kascommissie van ten minste 
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twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 3 van dit 
artikel en brengt aan de ledenraad verslag uit van haar bevindingen. Vereist 
het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie, mits met goedkeuring 
van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige 
doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van 
haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging 
beschikbaar te stellen. 

7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te 
bewaren. 

HOOFDSTUK XI. REGLEMENTEN 
Artikel 24. Huishoudelijk reglement en overige reglementen. 
1. Bij (huishoudelijk) reglement kan naast hetgeen waarnaar wordt verwezen in 

de statuten, al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling 
gewenst wordt geacht. Het (huishoudelijk) reglement mag geen bepalingen 
bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten. 

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de 
ledenraad. Het bepaalde in artikel 25 lid 1 tot en met 4 is van 
overeenkomstige toepassing. 

3. De ledenraad stelt naast het huishoudelijk reglement tenminste de volgende 
reglementen vast: 

 a. een klachtenregeling; 
 b. een interne gedragscode. 
4. Bij reglement kan naast hetgeen waarnaar wordt verwezen in de statuten, al 

datgene worden geregeld, waarvan een nadere regeling gewenst wordt 
geacht. 

5. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en de 
statuten. 

6. Overige reglementen worden vastgesteld door het bestuur en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. 

HOOFDSTUK XII. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN 
JURIDISCHE SPLITSING. ONTBINDING. 
Artikel 25. Statutenwijziging. Juridische fusie en juridische splitsing. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht 

dan door een besluit van de ledenraad, waartoe een ledenraadvergadering 
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 
worden voorgesteld. 

2. Bij de oproeping van de ledenraadvergadering als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel, wordt de inhoud van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging 
woordelijk is opgenomen, meegezonden. 

3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met 
een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, 
in een ledenraadvergadering waarin ten minste twee derde van het aantal 
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afgevaardigden of hun plaatsvervangers aanwezig is. 
4. Indien in een ledenraadvergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging 

aan de orde is niet ten minste twee derde van het aantal afgevaardigden of 
hun plaatsvervangers aanwezig is, dan wordt een nieuwe 
ledenraadvergadering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen 
later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze 
ledenraadvergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig 
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden of 
plaatsvervangers. 

5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit 
tot juridische fusie of juridische splitsing. 

6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële 
akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd die notariële 
akte te doen verlijden. 

Artikel 26. Ontbinding. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de 

ledenraadvergadering. Het bepaalde in artikel 25 is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar 
uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De 
vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten 
meer bekend zijn. 

3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. 
Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het 
ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen 
blijven eveneens voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening. 

4. Een batig saldo van de ontbonden vereniging wordt toegekend aan een door 
de ledenraad te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een 
soortgelijke doelstelling als die van de vereniging kent of aan een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen 
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van een door 
de ledenraad daartoe aangewezen persoon. 

HOOFDSTUK XIII. SLOTBEPALING. 
Artikel 27. Slotbepaling. 
Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit 
statuten en/of reglementen tracht de ledenraad daarbij te achterhalen wat bij het 
opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast 
welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de 
context van de statuten en reglementen van de vereniging aan de betreffende 
bepaling moet worden gegeven. 
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SLOT. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke 
inhoud van de akte meegedeeld aan de comparanten en daarop een toelichting 
gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. 
De comparanten verklaren van de inhoud van de akte te hebben kennis 
genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaren de comparanten 
uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. 
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparanten en door mij, 
notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin 
van deze akte vermeld. 


