STATUTEN
Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners,
statutair gevestigd te Houten, per 14 november 2017
NAAM
Artikel 1
1. De vereniging draagt de statutaire naam: Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).
2. In het dagelijks verkeer gebruikt de vereniging de naam Branchevereniging VHG, afgekort tot VHG.

ZETEL
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te Houten.

DOEL
Artikel 3
1. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, die actief zijn als ondernemer in het groen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging is bevoegd haar doel na te streven langs wettige weg door:
a. interne belangenbehartiging waarbij individuele leden worden ondersteund bij diverse facetten
van de bedrijfsvoering;
b. externe beïnvloeding van politiek en andere stakeholders gericht op het behartigen van het
individueel- en het branchebelang. Daarnaast zorg dragen voor de promotie van het vak en het
groen als beleidsinstrument;
c. het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO);
d. het zoveel mogelijk in een collectief verband ontwikkelen, beheren en administreren van collectieve
regelingen zoals pensioen, levensloop, verzuim, arbo en zorg;
e. het bevorderen van de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, waaronder ook het
bevorderen van het cursorisch en vakonderwijs;
f. het bevorderen van zowel de professionaliteit van de individuele ondernemer als de branche als
geheel;
g. het beheren, exploiteren, huren, verhuren en verkrijgen, vervreemden en bezwaren van
registergoederen;
h. het aanwenden van alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk zijn.
3. De vereniging kan haar werkzaamheden tot derden uitstrekken als en voor zover de Ledenraad dit
goedkeurt.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De Ledenraad stelt bij reglement nadere eisen aan de toelating tot het lidmaatschap. Een voorstel tot
het stellen van eisen wordt alleen van kracht als het voorstel met twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen is aangenomen. In deze vergadering moet dan ten minste de helft van het
aantal leden van de Ledenraad aanwezig zijn geweest.
2. De wijze waarop een lid wordt vertegenwoordigd is vastgelegd bij reglement.
3. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd bij het Bestuur. Het Bestuur beslist over
de toelating en informeert de aanvrager zo spoedig mogelijk over de genomen beslissing. Als
positief over de toelating wordt besloten, wordt de aanvrager lid op de datum die in de schriftelijke
bevestiging van lidmaatschap is vermeld. Met ingang van de maand hierop volgend is contributie
verschuldigd. Wordt de aanvrager niet toegelaten tot het lidmaatschap, dan staat beroep open bij de
Ledenraad. De Ledenraad kan alsnog tot toelating besluiten.
4. Tot ereleden kunnen personen worden benoemd, die zich verdienstelijk voor de vereniging hebben
gemaakt. De Ledenraad benoemt ereleden op voordracht van het Bestuur of op schriftelijk verzoek
van tenminste tien leden van de Ledenraad. Ereleden die zelf geen lid zijn van de vereniging hebben
het recht aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen, maar hebben geen stemrecht. De
inhoud van het begrip ”erelid” en de eventueel daaraan verbonden rechten worden verder uitgewerkt
in een reglement.
5. Een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een andere organisatie, die niet voldoet aan de eisen
voor het lidmaatschap van de vereniging, kan worden erkend als associé. Voorwaarde is, dat hij/zij
waarborgen biedt voor een bonafide uitoefening van zijn/haar activiteiten. Het Bestuur beoordeelt
dit en op basis daarvan vindt erkenning als associé plaats door het Bestuur. Nadere bepalingen over
de inhoud en de verplichtingen van het associé-lidmaatschap worden vastgelegd in een reglement.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. van een lid-rechtspersoon als zij ophoudt te bestaan of door het overlijden van een lid-natuurlijk
persoon;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging in het geval van:
- faillissement van een lid;
- ontbinding van het lid, als het lid een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid is;
- het niet nakomen van de verplichtingen ten opzichte van de vereniging;
- het niet meer voldoen aan de in artikel 4 lid 1 van deze statuten genoemde eisen;
- als van de vereniging redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting: dit kan alleen als een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door de vereniging wordt gedaan door het Bestuur.
3. Leden kunnen het lidmaatschap opzeggen door het sturen van een aangetekende brief. Opzeggen
kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar, waarbij een opzegtermijn van drie maanden
geldt. Het lidmaatschap kan alleen onmiddellijk worden beëindigd, als van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging van het lidmaatschap door
het lid wordt schriftelijk door de vereniging bevestigd, waarbij in elk geval de ingangsdatum van de
beëindiging wordt vermeld.
4. Als een opzegging niet voldoet aan de bepalingen in het vorige lid, dan eindigt het lidmaatschap op
het vroegst toegelaten tijdstip dat volgt op de datum waartegen was opgezegd.
5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging moet per aangetekende brief plaatsvinden. Ook
deze opzegging kan alleen plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden. Het lidmaatschap kan ook onmiddellijk worden beëindigd
als van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Als een opzegging niet voldoet aan de bepalingen in het vorige lid, eindigt het lidmaatschap op het
vroegst toegelaten tijdstip dat volgt op de datum waartegen was opgezegd.

7. Als de rechten van een lid door de vereniging zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, dan
kan het lid binnen een maand waarin hem het besluit hiertoe bekend is geworden of meegedeeld zijn
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen. Als de situatie beschreven in lid 8 van toepassing
is, dan geldt deze mogelijkheid niet. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie.
8. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen als zijn geldelijke
rechten en verplichtingen worden gewijzigd.
9. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het Bestuur.
10. Het staat de betrokkene open om binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving beroep aan
te tekenen bij de Ledenraad tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging
of tot ontzetting uit het lidmaatschap. Wanneer zo’n besluit is genomen, dan wordt hij/zij hier zo
spoedig mogelijk met opgave van redenen over geïnformeerd. In de beroepstermijn en tijdens het
beroep is het lid geschorst. Het geschorste lid heeft het recht zich in de Ledenraad te verantwoorden
wanneer het beroep daar wordt behandeld.
11. Als een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel verschuldigd. Een lid heeft bij beëindiging van het lidmaatschap daarom geen recht
op teruggave van al betaalde of kwijtschelding van nog verschuldigde gelden. Als de vereniging
nog vorderingen op een lid heeft, waarvan het lidmaatschap is geëindigd, dan worden deze direct
opeisbaar.

LEDENRAAD
Artikel 6
1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de Ledenraad.
2. De Ledenraad bestaat uit 31 vertegenwoordigers. De Ledenraad kan besluiten dit aantal te
wijzingen.
3. De leden van de Ledenraad worden door en uit de leden gekozen. De Ledenraad stelt zelf een
commissie in, die op basis van een profiel en een goede afspiegeling van de achterban in de
Ledenraad, de voordracht voor de kieslijst opstelt. Leden kunnen via een digitale procedure hun stem
op de kandidaat van hun voorkeur uitbrengen.
4. Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt door aftreden bij het voltooien van de zittingstermijn,
bedanken of beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
5. De Ledenraad kent geen plaatsvervangende leden.

LEDENRAADSVERGADERINGEN
Artikel 7
1. De Ledenraad komt tenminste twee maal per jaar in vergadering bijeen.
2. De uitnodiging en concept-agenda worden minimaal drie weken voor de vergaderdatum verzonden.
Mocht zich naar het oordeel van het Bestuur een spoedeisende situatie voordoen, dan kan de
uitnodiging ook binnen een kortere termijn van tenminste één week worden uitgestuurd. De dag van
verzending en de dag van vergadering worden hierbij niet meegerekend. De officiële uitnodiging met
bijbehorende stukken wordt zowel per post als per email verzonden. Vooraankondigingen worden
per email verzonden.
3. Uitnodiging vindt plaats door of namens het Bestuur of op verzoek van tenminste een tiende van de
leden van de Ledenraad.

ZITTINGSDUUR
Artikel 8
1. De leden van de Ledenraad hebben zitting voor een periode van vier jaar. Aftredende leden kunnen
zich aansluitend één keer verkiesbaar stellen voor een nieuwe periode van vier jaar. De dan
aftredende leden kunnen zich gedurende een periode van één jaar niet verkiesbaar stellen.
2. Het Bestuur houdt voor de Ledenraad een rooster bij, waaruit blijkt wanneer een zetel ter beschikking
komt.

BEVOEGDHEDEN/BESLUITVORMING
Artikel 9
1. De Ledenraad heeft alle bevoegdheden zoals die voor de algemene vergadering in de wet zijn
geregeld en voor zover hiervan niet bij deze statuten is en mag worden afgeweken.
2. De Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur van de vereniging of door
een andere daartoe door de Ledenraad verkozen persoon. Bij afwezigheid van beiden neemt de
vicevoorzitter van het Bestuur hun plaats in.
3. De Ledenraad besluit, voor zover de wet en deze statuten niet anders bepalen, bij volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de
helft van het aantal leden in de vergadering aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet
te zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
Als bij een stemming over personen geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft
behaald, moet tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verzameld een tweede
stemming plaatsvinden. Als in de Ledenraad het benodigde quorum niet aanwezig is, dan moet er
een tweede vergadering worden uitgeschreven die niet eerder dan veertien dagen na de eerste zal
worden gehouden. In deze vergadering van de Ledenraad kunnen besluiten, ongeacht het aantal
aanwezigen, worden genomen met een meerderheid van tenminste drie vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Elk bij de vergadering aanwezig lid van de Ledenraad brengt één stem uit. Stemming bij volmacht
is uitgesloten.
5. Stemming over personen vindt schriftelijk plaats, behalve wanneer geen van de aanwezige leden
bezwaar heeft tegen mondelinge stemming. Stemming over zaken kan mondeling, tenzij één lid van
de Ledenraad schriftelijke stemming verlangt.
6. De leden van het Bestuur nemen aan de vergaderingen van de Ledenraad deel, maar hebben geen
stemrecht. Bestuursleden hebben wel spreekrecht.
7. De Ledenraad kan besluiten dat ook andere personen tot de vergadering worden toegelaten.
8. De Ledenraad stelt het jaarplan en de jaarrekening van de vereniging vast. De Ledenraad keurt de
begroting goed.
9. De Ledenraad adviseert het Bestuur over de eventuele uitkering van winst van de VHG Bedrijfsadvies
B.V.

BESTUUR
Artikel 10
1. De vereniging wordt bestuurd door het Bestuur.

2. Het Bestuur bestaat uit zes personen, afkomstig uit de domeinen zoals bedoeld in artikel 14 van
deze Statuten, en een voorzitter. Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad. De Ledenraad kan
besluiten het aantal bestuursleden te wijzigen.
3. In het geval er een vacature is voor een bestuurslid of voor de voorzitter, dan doet het Bestuur een
voordracht voor een nieuw te benoemen kandidaat. Alleen leden van de vereniging kunnen lid van
het Bestuur zijn. Zij moeten voor eigen rekening een onderneming drijven, bestuurder zijn van de
rechtspersoon die lid is van de vereniging of een door deze rechtspersoon aangewezen werknemer.
De voordracht zal een bindend karakter hebben. Het besluit tot benoeming moet worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De Ledenraad
kan het bindend karakter van de voordracht ontnemen door een met ten minste twee derde van
de uitgebrachte stemmen genomen besluit. In die vergadering moet ten minste twee derde van de
leden aanwezig zijn. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Ledenraad het bindende karakter
van de voordracht te ontnemen, dan is de Ledenraad vrij in de keuze. Als er meer dan één bindende
voordracht is, dan vindt de benoeming uit die voordrachten plaats.
4. Leden van het Bestuur kunnen geen lid zijn van de Ledenraad.
5. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt door:
a. aftreden na afloop van de benoemingstermijn aan de hand van een door het Bestuur zelf vast te
stellen rooster;
b. bedanken;
c. overlijden;
d. ontslag door de Ledenraad;
e. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
f. het niet langer actief zijn in het domein dat het lid binnen het bestuur vertegenwoordigt.
6. Het Bestuur kent de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast
kan het Bestuur ook andere functies instellen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen
in één persoon worden verenigd. De functies worden in onderling overleg verdeeld.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 11
1. Het Bestuur komt tenminste zes maal per jaar in vergadering bijeen.
2. Van elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de
secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Andere bepalingen over de vergadering van en besluitvorming door het Bestuur kunnen in een
reglement worden opgenomen.

verenigingsjaar door de Ledenraad bij reglement vastgesteld. Het Bestuur bereidt hiertoe een
voorstel voor.
3. Het Bestuur stelt bij huishoudelijk reglement nadere regels over de contributie-afdracht.

BEGROTING/JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het Bestuur legt jaarlijks, uiterlijk één december, voor het komende verenigingsjaar aan de Ledenraad
een begroting ter goedkeuring voor.
3. Het Bestuur is verplicht een zodanige administratie te voeren en gegevensdragers te bewaren, dat
altijd de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
4. Het Bestuur brengt, tenzij de Ledenraad instemt met een verlenging van deze termijn, binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar verslag uit aan de Ledenraad over de gang van zaken in
de vereniging en het gevoerde beleid. Het Bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de Ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door de
leden van het Bestuur. Na verloop van de genoemde termijn kan ieder lid van het Bestuur vorderen
dat deze verplichtingen worden nagekomen.
5. De Ledenraad kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht
verlenen om de door het Bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken.
De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van
de stukken. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd, die aan de Ledenraad ter goedkeuring
worden voorgelegd. De Ledenraad kan uit haar midden een financiële commissie samenstellen
om zich te laten adviseren over de opgemaakte balans en de staat van baten en lasten. Deze
commissie bestaat uit ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
De commissie onderzoekt de stukken en brengt aan de Ledenraad verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan de financiële commissie, mits met goedkeuring van de Ledenraad, zich voor rekening van
de vereniging door een deskundige laten bijstaan. Het Bestuur is verplicht aan de commissie alle
gewenste informatie te geven, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de diverse
gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6. Het Bestuur is verplicht de in de leden 3 en 4 bedoelde gegevensdragers op basis van de wettelijke
bewaartermijn te bewaren.

VERGOEDINGEN

Artikel 12
1. De leden van het Bestuur hebben zitting voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn slechts
eenmaal voor een nieuwe periode van vier jaar verkiesbaar.
2. Door het Bestuur wordt een rooster van de zittingstermijnen bijgehouden.

Artikel 18
De Ledenraad stelt, na advies van het Bestuur, de vergoedingen vast voor de leden van het Bestuur en
de leden van de Ledenraad. Het Bestuur is bevoegd te besluiten om ook leden van door het Bestuur
ingestelde advies- en werkgroepen een vergoeding toe te kennen. De Ledenraad wordt hierover achteraf
geïnformeerd. Reis- en verblijfskosten en andere uitgaven in het belang van de vereniging gedaan,
worden na goedkeuring door het Bestuur door de vereniging vergoed.

BEVOEGDHEDEN/BESLUITVORMING

REGLEMENTEN/BINDENDE BESLUITEN

Artikel 13
1. Het Bestuur is, onder de randvoorwaarden van deze statuten, belast met het besturen van de
vereniging en met de dagelijkse algehele leiding over de vereniging.
2. Ook als het aantal leden beneden zeven is gedaald, behoudt het Bestuur zijn bestuursbevoegdheid.
Het Bestuur zal minimaal uit drie bestuursleden moeten bestaan om deze bestuursbevoegdheid
te kunnen blijven uitoefenen. Het Bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering van de
Ledenraad te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken en bevoegdheden te
delegeren aan commissies, werkgroepen en stuurgroepen. Hiervoor is geen goedkeuring van de
Ledenraad nodig.
4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Ledenraad, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, exploitatie, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.
5. Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Bovendien komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging
van de vereniging toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
6. Het Bestuur besluit, voor zover de wet en deze statuten niet anders bepalen, bij volstrekte
meerderheid van stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staking van de stemmen is een
voorstel verworpen. Als bij een stemming over personen geen van de kandidaten een volstrekte
meerderheid heeft behaald, dan moet een tweede stemming plaatsvinden tussen de twee kandidaten
die de meeste stemmen hebben verzameld.
7. Elk bij de vergadering aanwezige lid van het Bestuur brengt één stem uit. Stemming bij volmacht is
toegestaan.
8. Het Bestuur stelt het jaarplan, inclusief de begroting, en de jaarrekening op en legt die ter vaststelling
voor aan de Ledenraad.

Artikel 19
1. De Ledenraad stelt reglementen vast.
2. Reglementen mogen geen bepalingen inhouden, die in strijd zijn met de statuten en de wet.
3. Voorstellen tot vaststelling of wijziging van reglementen worden aangenomen met een meerderheid
van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet tenminste
de helft van het aantal leden van de Ledenraad aanwezig zijn. Bovendien moet in de uitnodiging van
deze vergadering zijn vermeld, dat de vaststelling of wijziging van reglementen aan de orde komt.
4. Voorstellen tot vaststelling of wijziging van de reglementen kunnen worden gedaan door het Bestuur
of tenminste een tiende van het aantal leden van de Ledenraad.
5. De Ledenraad kan bindende besluiten nemen. Bij bindend besluit kunnen regels worden gegeven,
waardoor de rechten en plichten van de leden nader worden bepaald. Bindende besluiten mogen
geen bepalingen inhouden, die in strijd zijn met de wet, de statuten of reglementen. Voor hun
totstandkoming geldt wat in het derde en vierde lid is bepaald.

ZITTINGSDUUR

DOMEINEN, REGIO’S EN PLATFORMS
Artikel 14
1. De verenigingsstructuur kent domeinen, regio’s en platformen.
2. Voor het leggen van verbindingen met de markt richt de vereniging domeinen in.
3. Voor het boeien en binden van de leden en het ontwikkelen van regionale marktnetwerken richt de
vereniging regio’s in.
4. Voor vakontwikkeling biedt de vereniging de mogelijkheid tot het opzetten van platforms.
5. De domeinen, regio’s en platformen hebben geen formele bevoegdheden binnen de vereniging.
6. Bepalingen over de organisatie en werking van deze verenigingsgremia worden opgenomen in een
reglement.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. Wijziging van de statuten is alleen mogelijk op basis van een besluit van de Ledenraad. Dit besluit
moet zijn genomen met een meerderheid van tenminste drie vierde van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering. Tenminste de helft van het aantal leden in de vergadering van de
Ledenraad moet bij die vergadering aanwezig zijn.
2. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen worden gedaan door het Bestuur of tenminste een
vierde van het aantal leden van de Ledenraad.
3. Wijzigingsvoorstellen worden tenminste twee weken voor de vergadering van de Ledenraad ter
kennis van haar leden gebracht.
4. Als in de Ledenraad het quorum, genoemd in het eerste lid, niet aanwezig is, dan moet een tweede
vergadering worden uitgeschreven. Deze zal niet eerder dan veertien dagen na de eerste worden
gehouden. In deze vergadering van de Ledenraad kan het besluit tot statutenwijziging, ongeacht
het aantal aanwezigen, worden genomen met een meerderheid van tenminste vier vijfde ter geldig
uitgebrachte stemmen. Pas nadat de notariële akte is getekend, waarin de statutenwijziging is
vastgelegd, treden de wijzigingen in werking.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE

Artikel 15
1. Het Bestuur benoemt de directeur en stelt zijn arbeidsvoorwaarden en salariëring vast. De directeur
is onder toezicht en volgens instructies van het Bestuur belast met de taken, die in de statuten en
reglementen van de vereniging zijn genoemd of door deze statuten en reglementen, vastgestelde
besluiten, voorschriften en bepalingen aan de directeur zijn of worden opgedragen.
2. De directeur mag, voor zover deze statuten dit niet anders bepalen, alle vergaderingen van de
organen van de vereniging bijwonen. Hij heeft daarin een adviserende stem.
3. De overige medewerkers worden door het Bestuur benoemd, dat daarvoor de functie-omschrijving
vaststelt. Het Bestuur kan deze bevoegdheid met eventuele aanwijzingen delegeren aan de voorzitter
en/of aan de directeur.

Artikel 21
1. Ontbinding van de vereniging is alleen mogelijk op basis van een besluit van de Ledenraad. Het besluit
is genomen met een meerderheid van tenminste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden van de Ledenraad aanwezig is.
2. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan worden gedaan door het Bestuur of tenminste een
vierde van het aantal leden van de Ledenraad.
3. Een voorstel tot ontbinding wordt tenminste vier weken voor de vergadering van de Ledenraad ter
kennis van de leden van de vereniging gebracht.
4. Als in de Ledenraad het quorum, genoemd in het eerste lid, niet aanwezig is, dan moet een tweede
vergadering worden uitgeschreven. Deze zal niet eerder dan veertien dagen na de eerste worden gehouden.
In deze vergadering van de Ledenraad kan het besluit tot ontbinding, ongeacht het aantal aanwezigen,
worden genomen met een meerderheid van tenminste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. De vereffening geschiedt door het Bestuur. De Ledenraad bepaalt op voorstel van het Bestuur welke
bestemming, na betaling van schulden, aan een eventueel batig saldo zal worden gegeven. De
vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van
haar zaken nodig is. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk
en nodig van kracht.

VERMOGEN/CONTRIBUTIE

SLOTBEPALINGEN

VERENIGINGSBUREAU

Artikel 16
1. 1. Het vermogen van de vereniging bestaat uit:
a. contributie en andere bijdragen van de leden van de vereniging;
b. vergoedingen voor verrichte diensten;
c. ontvangen subsidies;
d. alle andere wettige baten.
2. De contributie en bijdragen worden jaarlijks, uiterlijk één december, voorafgaand aan het nieuwe

Artikel 22
1. In alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien beslist de Ledenraad.
2. Over alle geschillen over de betekenis van een bepaling van deze statuten, van een reglement, of van
een besluit van de Ledenraad, beslist het Bestuur.
3. Van een besluit, bedoeld in twee voorgaande leden staat aan ieder lid beroep open bij de Ledenraad.

