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DEFINITIES
ARTIKEL 1.
ln de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging wordt verstaan onder:
1. de vereniging: de vereniging waarvoor bij deze akte de statuten worden
vastgesteld;
2. gewone meerderheid van stemmen: wanneer er meer voorstemmers dan
tegenstemmers zijn, ongeacht het aantal uitgebrachte en ongeldige stemmen of
het aantal stemonthoudingen;
3. volstrekte meerderheid van stemmen: meer dan de helft van alle uitgebrachte
geldigestemmen;
4. schriftelijk: door middel van een brief, telefax of email, of door middel van
eenboodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt
overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
5. Internationale Wycliffe organisatie: de in de Verenigde Staten van Amerika
gevestigde organisatie: WYCLIFFE BIBLE TRANSLATORS INTERNATIONAL,
waarvan de vereniging lid is.
NAAM, ZETEL EN DUUR
ARTIKEL 2.
1. De vereniging draagt de naam: WYCLIFFE BIJBELVERTALERS NEDERLAND.
2. De naam van de vereniging kan worden afgekort met het acroniem: "WBN".
3. De vereniging heeft haar zetel in DriebergenRijsenburg, gemeente Utrechtse
Heuvelrug.
4. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
ARTIKEL 3.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de vertaling van de Heilige Schrift in
die talen van de wereld die nog geen adequate vertaling bezitten. Daarnaast is het doel
van devereniging het bevorderen van de publicatie van die vertalingen en het gebruik
ervan door de betreffende etnische groeperingen, waar nodig gepaard gaand met
alfabetiseringswerk, eneventueel met het verlenen van andere, praktische bijstand.

MIDDELEN
ARTIKEL 4.
1. Voor het realiseren van haar doelstelling ziet de vereniging het als haar taak om
in Nederland:
a. het publiek voorlichting te geven, te betrekken en betrokken te houden bij de
activiteiten van de vereniging en de daarmee verbonden instellingen;
b. leden te werven die zich willen gaan inzetten voor het realiseren van de
doelstelling, met name het verrichten van taalkundig onderzoek,
bijbelvertaalwerk,alfabetiseringswerk en ondersteunende werkzaamheden;
c. diensten te verlenen aan de leden van de vereniging;
d. de totstandkoming te bevorderen van andere groepen en hulporganisaties
welke het werk van de vereniging kunnen ondersteunen;

e. geldelijke bijdragen te ontvangen en volgens de gespecificeerde wensen van
de gevers te bestemmen voor de fondsen van de vereniging, voor zover dit
binnen dedoor het bestuur gestelde criteria en doelstelling van de vereniging
valt;
f. fondsen te beheren en te besteden aan projecten volgens de doelstelling van
de vereniging en de door het bestuur vastgestelde criteria;
g. en verder binnen de doelstelling van de vereniging al datgene te (doen)
verrichten dat met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
GRONDSLAG
ARTIKEL 5.
De vereniging baseert zich op de volgende christelijke leerstellige grondslag:
Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dat volledig is te
vertrouwen, en dat het hoogste gezag heeft in alle geloofszaken en in de praktijk
van ons leven.
Wij geloven in één God, in alle eeuwigheid bestaande uit drie Personen: God de
Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Wij geloven dat ieder mens naar Gods beeld is geschapen en daarom waarde
heeft voor God, maar tegelijkertijd geloven wij dat ieder mens ten gevolge van de
zonde is vervreemd van God en van zijn medemens en verzoening nodig heeft.
Wij geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria,
volledig God en volledig mens is. Hij liet Gods liefde voor zondaars zien door de
straf op de zonde, de dood, voor ons te dragen. Hij stond lichamelijk op uit de
dood en keerde terug naar de hemel waar Hij bidt voor ieder die bij Hem hoort.
Wij geloven dat ieder mens die zijn zonde belijdt en gelooft in Jezus Christus als
zijn of haar Heer en Redder, door de genade van God rechtvaardig wordt
verklaard en vergeving en eeuwig leven van Hem ontvangt.
Wij geloven dat de Here Jezus Christus persoonlijk zal terugkeren in heerlijkheid
om de doden op te wekken en de wereld te oordelen.
Wij geloven dat alle mensen zullen opstaan uit de dood. Zij die bij Christus horen,
om in vreugde eeuwig bij God te leven, zij die verloren gaan, om eeuwig
gescheiden van God te blijven.
Wij geloven in de Heilige Geest, die nieuw leven geeft aan hen die bij Christus
horen. Door Zijn aanwezigheid in alle gelovigen en door de kracht waarmee Hij
hen verandert en zekerheid geeft, rust Hij hen toe om een heilig leven te leiden
en een waardevolle bediening te hebben.
Wij geloven dat de Kerk het lichaam van Christus is, de gemeenschap van de
heiligen en dat zij de opdracht heeft om discipelen te maken van alle volken.

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 6.
1. De vereniging kent als leden: veldmedewerkers, kortweg veldleden genoemd,
bestuursleden en "geassocieerde leden", die geen stemrecht hebben.
2. Veldleden worden toegelaten door het bestuur. Veldleden van de vereniging
dienen aan de volgende eisen te voldoen:
a. door middel van een toelatingsprocedure moet aangetoond zijn, dat zij
acceptabel blijken, gelet op de doelstelling van de vereniging, zoals deze
is vastgesteld in artikel 3;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

b. zij moeten de leerstellige grondslag van de vereniging onderschrijven
(artikel 5);
c. zij moeten voldoen aan de "Personnel Standards" zoals vastgesteld door de
internationale organisatie;
d. zij moeten voldoen aan eventuele andere voorwaarden zoals die
vastgelegd zijn in andere reglementen van de
e. zij moeten in hoge mate actief betrokken zijn bij het ten uitvoer brengen
van de doelstelling van de vereniging. Voor specifieke criteria over de mate
van betrokkenheid wordt verwezen naar andere reglementen van de
vereniging.
Geassocieerde leden van de vereniging worden toegelaten door het bestuur.
Geassocieerde leden van de vereniging dienen aan de volgende eisen te voldoen:
a. zij moeten de leerstellige grondslag van de vereniging onderschrijven
(artikel 5);
b. zij moeten een duidelijke betrokkenheid bij het werk van de vereniging
hebben gedemonstreerd;
c. zij moeten voldoen aan eventuele andere voorwaarden vastgelegd in de
reglementen.
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;
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden aan
het bestuur van de vereniging. De opzegging doet het lidmaatschap vervallen met
ingang van de dag van ontvangst door het bestuur van de daartoe strekkende
kennisgeving. Het veldlid kan na opzegging van zijn/haar lidmaatschap worden
toegelaten door het bestuur als geassocieerd lid.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden wanneer de
werkzaamheden van een veldlid niet overeenkomen met het bepaalde in artikel 6
lid 2. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging kan eveneens plaatsvinden wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit,
met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst. De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten
door een daartoe strekkend besluit, genomen met een volstrekte meerderheid van
stemmen. Hij/zij kan zich door een raadsman bij laten staan.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6)
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene
ledenvergadering. Het in lid 7 bepaalde aangaande "beroep" is van
overeenkomstige toepassing.

GELDMIDDELEN
ARTIKEL 7.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. donaties;
collecten;
schenkingen, legaten en erfstellingen,
welke laatste echter uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving
door de vereniging mogen worden aanvaard;
b. contributies van geassocieerde leden;
c. andere inkomsten zoals:
inkomsten uiteigen vermogen;
andere wettige inkomsten.
2. De uitgaven van de vereniging bestaan uit de kosten die verbonden zijn aan de
uitvoering van de taken zoals die zijn vastgelegd in artikel 4.
3. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het dekken van de financiële
behoeften van haar leden of van haar partnerorganisaties of van hulporganisaties.
Ze is ook niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen die door
individuele leden, partnerorganisaties of hulporganisaties aangegaan zijn.
BESTUUR
ARTIKEL 8.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste elf (11) natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en
een penningmeester aanwijzen. De functies van voorzitter, vicevoorzitter,
secretaris of penningmeester zijn niet in een persoon verenigbaar;
Waar in deze statuten sprake is van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris of
penningmeester, worden daarmee ingeval van hun ontstentenis of belet eveneens
bedoeld hun respectievelijke plaatsvervangers.
2. De bestuursleden worden door de leden benoemd met een volstrekte meerderheid
van stemmen. Bestuursleden kunnen personen zijn die al of geen lid van de
vereniging zijn. De bestuursleden van de vereniging dienen aan de volgende eisen
te voldoen:
a. zij moeten de leerstellige grondslag van de vereniging onderschrijven
(artikel 5);
b. zij moeten voldoen aan eventuele andere voorwaarden vastgelegd in het
Bestuursreglement.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen. Ter zake van schorsing of
ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een volstrekte meerderheid
van stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering
niet binnen drie (3) maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.
5. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
6. De leden van het bestuur treden periodiek af. De eerste benoeming geschiedt
voor een periode van twee (2) jaar. Eventuele herbenoemingen geschieden voor
een periode van vier (4) jaar.
7. De leden van het bestuur van de vereniging mogen niet zijn bestuurder, oprichter,
aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van

een entiteit waaraan de vereniging de door haar ingezamelde gelden middellijk
of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
een entiteit waarmee de vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare
rechtshandelingen verricht.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon
of entiteit die statutair direct of indirect met de vereniging is verbonden.
8. Het bepaalde in sub 7 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair
direct of indirect verbonden entiteit waaraan de vereniging conform haar
statutaire doelstelling gelden afstaat ( ontvangende entiteit) met dien verstande
dat:
De invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht
totbenoeming van het bestuur van de vereniging is toegestaan tot ten hoogste
een derde van het aantal bestuursleden.
Niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de
onder sub 7 van ditartikelgenoemde personen.
-

De hier bedoelde bestuursleden mogen buiten vertegenwoordiging door deelname
aan handelingen van het bestuur de vereniging niet vertegenwoordigen.
9. Het bepaalde in sub 7 en sub 8 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de
vereniging en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in
artikel 650 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
10. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bestuursbevoegd.
11. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de
vereniging gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en waar nodig
nader toegelicht.
BESTUURSTAAK
ARTIKEL 9.
1. Behoudens beperkingen in deze akte is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging. Het bestuur kan een gedeelte van zijn taak mandateren aan een
door hem benoemde en aan hem verantwoording verschuldigd zijnde directeur.
De functies van bestuurslid en directeur zijn niet verenigbaar.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, en tot het aangaan van
arbeidsovereenkomsten. Het bestuur is tevens bevoegd tot:
a. wijziging van de op de vereniging betrekking hebbende reglementen;
b. het opstellen van een meerjarenbeleidsplan en de financiële
meerjarenraming;
c. het opstellen van de begroting en het jaarplan;
d. benoeming en ontslag van de accountant;
e. het wijzigen van bankrelaties van de vereniging en het ter leen
verstrekken van gelden, en het ter leen opnemen van gelden;
f. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
g. het aanvragen van het faillissement van de vereniging of surseance van
betaling van de vereniging;

h. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van
strategisch grote bekentenis is voor de vereniging; deelneming van een
aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de vereniging
of beëindiging daarvan;
i. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de
begroting zijn opgenomen.
Van besluiten op genoemde punten stelt het bestuur de leden schriftelijk in
hoofdlijnen op de hoogte door middel van een uittreksel uit de notulen.
VERTEGENWOORDIGING EN BESTUURSBESLUITEN
ARTIKEL 10.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelendeleden van het bestuur, waarvan ten minste een de functie van
voorzitter, secretaris of penningmeester bekleedt.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden alsook aan
anderen,om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
4. De algemene ledenvergadering kan te allen tijde een vertegenwoordiger
aanwijzen.
5. Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en
werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten
is bepaald.
6. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk genomen worden, mits
het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is
voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen
van alle in functie zijnde leden van het bestuur.
7. Voor het nemen van besluiten in een vergadering is vereist dat meer dan de helft
van het aantal bestuursleden in persoon ter, vergadering aanwezig is. Een
bestuurslid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen. leder
bestuurslid heeft één stem.
8. Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de vereniging en
leden van haar bestuur en/of haar (veld)medewerkers.
a. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten
aanzien van een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan
het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging
en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het
desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor
besluitvorming is behaald.
b. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de vereniging
en een of meer van haar bestuurders, kan de vereniging slechts worden
vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de vereniging
hierin voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden
toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van
belangen zich voordoet.
c. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit artikel
doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op
geld waardeerbare rechtshandelingen tussen:
I.
de vereniging en de in de aanhef van dit artikel genoemde
personen;

II.
III.

personen die een nauwe familieof vergelijkbare relatie hebben
met de in de aanhef van dit artikel genoemde personen;
rechtspersonen waarvan de hierboven onder I en Il genoemde
personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

BESTUURSVERGADERINGEN
ARTIKEL 11.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of op schriftelijk
verzoek van de directeur of ten minste twee bestuursleden doch ten minste drie
maal per jaar. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, die in de
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de
secretaris worden ondertekend. Een uittreksel uit deze notulen wordt aan alle
leden van de vereniging toegezonden.
2. De leden van de directie wonen zoveel mogelijk de bestuursvergaderingen bij
tenzij hun persoon onderwerp van overleg is. Zij hebben het recht het woord te
voeren. Zij hebben geen stemrecht wanneer in het bestuur onderwerpen ter
stemming worden gebracht. Alle leden van de vereniging hebben het recht de
bestuursvergaderingen bij te wonen. Bij de behandeling van onderwerpen van
vertrouwelijke aard kan de voorzitter echter de vergadering tot besloten van aard
verklaren en hun de toegang of verdere aanwezigheid ontzeggen.

DIRECTIE
ARTIKEL 12.
1. De directeur wordt aangesteld door het bestuur. De leden worden in de
gelegenheid gesteld kandidaten voor de vervulling van deze functie voor te
dragen. Daarnaast kan het bestuur kandidaten werven door middel van een
sollicitatie- of wervingsprocedure. Het bestuur is verplicht de mogelijkheid tot
kandidaatstelling tijdig aan alle leden van de vereniging kenbaar te maken en de
leden in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over de door het bestuur
geselecteerde kandidaat.
2. De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van
de plannen van de vereniging. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van
de vereniging. Over de plannen en activiteiten van de vereniging voert hij/zij
overleg met het bestuur. De taken en bevoegdheden van de directie worden door
het bestuur vastgelegd in een Directiereglement.
3. In geval van tijdelijke afwezigheid van de directeur, benoemt het bestuur een
plaatsvervangend directeur.
4. Tijdens het ontbreken van een directeur benoemt het bestuur een
interimdirecteur, die zal functioneren tot een nieuwe directeur is aangesteld.
5. De aanstelling tot directeur eindigt:
a. door het verstrijken van de ambtstermijn;
b. door de dood van de directeur;
c. door ontslag van de directeur;
d. door opzegging door de directeur.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 13.

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen, met
name:
benoeming, schorsing, of ontslag van de bestuursleden;
wijziging van deze statuten;
het aangaan van een juridische fusie of splitsing;goedkeuring van de
jaarrekening en het jaarverslag;
goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid;
opheffing van de vereniging.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden die niet geschorst
zijn, de geassocieerde leden en degenen, die daartoe door het bestuur en/of de
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot
de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd
daarover het woord te voeren, eventueel bijgestaan door een raadsman.
3. Alleen veldleden of hun gevolmachtigden hebben stemrecht. leder van hen heeft
een stem.
4. Veldleden die zich tijdens een algemene ledenvergadering buiten Nederland
bevinden, zijn gerechtigd een medeveldlid of een geassocieerd lid bij volmacht
voor hen te laten stemmen in deze algemene ledenvergadering. Volmachten
dienen vooraf schriftelijk aan (de secretaris van) het bestuur te worden
medegedeeld. Het bestuur bevestigt de ontvangst van de volmacht.
5. Een lid of een geassocieerd lid kan tijdens een algemene ledenvergadering voor
slechts een (1) veldlid als gevolmachtigde optreden.
6. Veldmedewerkers die zich tijdens een algemene ledenvergadering buiten
Nederlandbevinden kunnen indien vooraf het onderwerp waarover in de algemene
ledenvergadering gestemd gaat worden bekend is, hun stem ook schriftelijk
uitbrengen door deze tijdig toe te zenden aan (de secretaris van) het bestuur. Het
bestuur besluit over welke onderwerpen schriftelijk gestemd kan worden.
7. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene
ledenvergaderingstemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene ledenvergadering.
8. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.
9. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid isvoorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bijverkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een gewone
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

LEIDING ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 14.
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de vicevoorzitter. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel 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.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze
notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend en zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 15.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten
minste één (1) 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 vergadering over. Deze stukken worden na
goedkeuring ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt deondertekening van
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt.
2. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een goedkeurende verklaring afkomstig
van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 16.
1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, worden
algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
hetuitbrengen van één/tiende (1/10e) gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemeneledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven,kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de
algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met deleiding van de vergadering en het opstellen van de
notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijkemededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste
zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
plaatsvond, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten
nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal
stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van
hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
5. Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op kortere
dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ledenvergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende (1/1Oe )
gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin

van dit lid is van overeenkomstigetoepassing op besluitvorming door de algemene
ledenvergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 17.
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 een maand 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 volstrekte meerderheid van stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging
te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
dealgemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.
6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging
luiden, neer teleggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken gehouden handelsregister.

ONTBINDINGEN VEREFFENING
ARTIKEL 18.
1. Het bepaalde in artikel 17 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
debestemming vast voor een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening.
Dit batig saldo dient te worden besteed overeenkomstig het in artikel 3 gestelde
doel van devereniging, dan wel te worden overgedragen aan een andere door de
Belastingdienst als algemeen nut beogend erkende instelling met een soortgelijk
doel. ln geval van een juridische fusie of splitsing van de vereniging zal het
vermogen dat de vereniging bij de fusie of splitsing heeft en de vruchten daarvan,
slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie
of splitsing was voorgeschreven.
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 vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel
aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s)
doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde
register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die
door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
ARTIKEL 19.
1. Het bestuur 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.
- Einde -

