
STATUTEN OvRAN

Naam en Zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt te naam: OvRAN
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wassenaar.

Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging, is:
a. de bevordering van een goede beroepsuitoefening door adviseurs en/of
accountants in de breedste zin van het woord en de behartiging van hun
gemeenschappelijk belang, waaronder de zorg voor de eer van de stand;
b. het functioneren als platform voor zo zelfstandig mogelijke Kamers van
specialisten in een bepaald advies- en/of accountancyvakgebied in de
breedste zin van het woord. Deze kamers kunnen zowel deel uitmaken van
de rechtspersoonlijkheid van de vereniging dan wel afzonderlijk
rechtspersoonlijkheid bezitten;
c. het stimuleren en faciliteren van de Kamers van specialisten naar vermogen
met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel; hetgeen inhoudt dat
wanneer een besluit, taak of activiteit beter door een bestaande Kamer
genomen of uitgevoerd kan worden, deze taak niet door de vereniging
uitgevoerd zal worden;
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken via alle middelen rechtens, doch in het
bijzonder door:
a. het voeren van overleg met regering en parlement;
b. het desgewenst voeren en/of begeleiden van procedures om het beoogde
doel te bereiken;
c. het bundelen van krachten uit de diverse groepen van betrokken adviseurs
en/of accountants.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. De toelatingsprocedure voor de leden staat vermeld in het reglement van de
vereniging als bedoeld in artikel 17 lid 3, welk reglement onder meer is te
raadplegen op de internetsite van de vereniging.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden gedurende het



gehele boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van
een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden
overeenkomstig de procedure die staat vermeld in het reglement van de
vereniging als bedoeld in artikel 17 lid 3.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden overeenkomstig de procedure die
staat vermeld in het reglement van de vereniging als bedoeld in artikel 17 lid 3.
5. In het reglement van de vereniging als bedoeld in artikel 17 lid 3 staat vermeld
wat het lid verschuldigd is wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar
eindigt.

Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur
is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering
wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te
wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te
voeren.

Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 8
1. Het aantal leden van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering
bepaald, doch bestaat tenminste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van
de vereniging voor een bepaald aantal jaren benoemd. Om de continuïteit van
bestuur te handhaven, zal het aantal jaren per bestuurslid verschillen. Onder een
jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen. Een bestuurslid is maximaal twee keer
herbenoembaar.
2. De jaarlijkse benoeming van bestuursleden ter vervulling van de ingevolge het
vorige lid openvallende plaatsen of tussentijds ontstane vacatures, geschiedt in
de algemene ledenvergadering, waarin het bestuur rekening en verantwoording
aflegt over het beheer van de financiën in het afgelopen boekjaar.
3. Kandidaten voor de te vervullen vacatures kunnen worden aanbevolen, zowel
door het bestuur als door ten minste vijfentwintig leden. Het bestuur deelt de
namen van de door het bestuur aanbevolen kandidaten aan de leden mede ten
minste zes weken voor de datum van de bijeenkomst van de algemene
ledenvergadering. De namen van de door leden aanbevolen kandidaten dienen
uiterlijk drie weken voor de datum van de algemene ledenvergadering bij het
bestuur te worden ingediend.
4. Het bestuur vermeldt bij de agenda voor de algemene ledenvergadering de
namen van de door het bestuur of door leden aanbevolen kandidaten. Op niet
aanbevolen personen kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is



gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in
de vacature(s) aan de orde komt.
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
7. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de
artikelen 11 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van alle besluiten zonder voorafgaande
goedkeuring van de algemene ledenvergadering, tenzij overeenkomstig het
reglement van de vereniging als bedoeld in artikel 17 lid 3 goedkeuring is vereist.

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de
penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen kunnen worden gehouden in de vorm van
teleconferenties, videoconferenties, elektronisch stemmen en dergelijke of op de
plaats als bij de oproeping is bepaald.

Artikel 12
In het reglement van de vereniging als bedoeld in artikel 17 lid 3 staan onder meer
vermeld de regelingen omtrent:
a. degenen die toegang hebben tot de algemene ledenvergadering;
b. stemrecht;
c. besluitvorming;
d. stemmingen;
e. leiding van de algemene ledenvergadering;
f. opstellen notulen van de algemene ledenvergadering.

Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering
brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van



redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.

Artikel 14
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit nodig oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is en
voorts indien ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden of ten
minste veertig stemgerechtigde leden indien zij minder dan één/tiende gedeelte
van de stemgerechtigde leden uitmaken, onder opgaaf van de te behandelen
agendapunten, per post of per e-mail om haar bijeenroeping verzoeken. Het
bestuur brengt een dergelijk verzoek zo spoedig als mogelijk - doch niet langer
dan vier weken na indiening van het verzoek - onder aandacht van alle leden. Het
bestuur bevordert de meningsvorming onder de leden over alle naar voren
gebrachte agendapunten en geeft daarom ook aan de agendapunten van de
leden dezelfde aandacht in al haar communicatiemiddelen als haar eigen
agendapunten.
2. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of op de wijze zoals in
de wet is voorzien. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt ten minste
veertien volle dagen tevoren door toezending per e-mail aan alle leden van een
agenda, onder vermelding van plaats, dag en aanvangsuur van de vergadering.
De agenda en bijbehorende stukken zijn via de website van de vereniging te
downloaden. In spoedeisende gevallen ter beoordeling van het bestuur kan deze
termijn worden bekort, met dien verstande dat de termijn van oproeping ten
minste vijf werkdagen is.

Statutenwijziging
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.



3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing
op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 17
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
3. Er is een reglement van de vereniging dat kan worden aangehaald als:
“Ordereglement OvRAN”.

Slotbepaling
Artikel 18
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.


