2018.1315.01/MVDL/MVDL
Voorstel tot fusie
De besturen van:
1.

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging voor Onderwijsrecht, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende
St. Canisiussingel 19 F te 6511 TE Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40122464; en

2.

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging van advocaten en rechtsbijstandverleners in het onderwijs,
gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, kantoorhoudende Houttuinlaan 5 b te
3447 GM Woerden, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 51274787,

IN AANMERKING NEMENDE DAT
-

er op 30 november 2018 algemene ledenvergaderingen zijn gehouden van de sub
1. en 2. vermelde verenigingen waarin dit fusievoorstel (dat hen in de uitnodiging in
concept is toegezonden) aan hen bekend is gemaakt en is besproken;

-

in de algemene ledenvergaderingen van de sub 1. en 2. gemelde verenigingen van
30 november 2018:
a.

hebben de leden van beide verenigingen aangegeven geen prijs te stellen op
een toelichting op het fusievoorstel met daarin per vereniging de redenen voor
de fusie en een uiteenzetting over de gevolgen van de fusie uit juridisch,
economisch en sociaal oogpunt (o.g.v. artikel 2:313 BW);

b.

hebben de leden van beide verenigingen ingestemd met het feit dat de
besturen hen niet zal inlichten over na het fusievoorstel gebleken belangrijke
wijzigingen in de activa en passiva die de mededelingen in het voorstel tot fusie
hebben beïnvloed (o.g.v. artikel 2:315 BW);

doen het voorstel een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
tot stand te brengen.

Definities.
In dit fusievoorstel wordt verstaan onder:
-

Fuserende Vereniging:
de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging tezamen;

-

Fusie:
een fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

-

Verdwijnende Vereniging:
Vereniging van advocaten en rechtsbijstandverleners in het onderwijs, voormeld;

-

Verkrijgende Vereniging:
Vereniging voor Onderwijsrecht, voormeld.

Bij de Fusie houdt de Verdwijnende Vereniging op te bestaan en verkrijgt de
Verkrijgende Vereniging het gehele vermogen van de Verdwijnende Vereniging onder
algemene titel.
De ingevolge artikel 2:312 lid 2 Burgerlijk Wetboek te vermelden gegevens zijn de
volgende:
a.

Rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Verenigingen.
Partijen bij de Fusie zijn de Verkrijgende Vereniging en de Verdwijnende Vereniging.

b.

Statuten van de Verkrijgende Vereniging.
De huidige statuten van de Verkrijgende Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte
van statutenwijziging verleden voor Mr A.J.M. van Velzen, destijds notaris te 'sGravenhage, op 6 november 1996.
De doorlopende tekst van de huidige statuten is als Bijlage 1 aan dit voorstel
gehecht.
De statuten van de Verkrijgende Vereniging zullen bij gelegenheid van de Fusie
gewijzigd worden.
De statuten van de Verkrijgende Vereniging zoals zij na Fusie zullen luiden, zijn als
Bijlage 2 aan dit voorstel gehecht.

c.

Rechten en vergoedingen, ingevolge artikel 2:320 Burgerlijk Wetboek ten laste
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van de Verkrijgende Vereniging toe te kennen.
Aangezien er geen personen zijn die bijzondere rechten hebben jegens de
Verdwijnende Vereniging, zoals rechten op uitkering van winst, worden geen
bijzondere rechten of vergoedingen toegekend.
d.

Voordelen, die in verband met de Fusie aan bestuurders van de Fuserende
Vereniging of aan anderen worden toegekend.
Geen.

e.

Voornemens over de samenstelling na de Fusie van het bestuur van de
Verkrijgende Vereniging.
1.

De huidige samenstelling van het bestuur van de Verdwijnende Vereniging is
als volgt:
-

Mr Jacobus Petrus Leonardus Clemens Dijkgraaf, geboren te
Rotterdam op 11 mei 1957, voorzitter;

-

Elizabeth Christina Buizert, geboren te Zwijndrecht op 5 januari 1965,
secretaris;

-

Suzanne Emile Hubertina van Thoor, geboren te Margraten op 20 april
1979, penningmeester;

-

Iris Anne Hoen, geboren te Meppel op 11 juni 1970, bestuurder;

-

Arzu Yandere, geboren te Rotterdam op 20 juli 1983, bestuurder;

-

Wilco Brussee, geboren te Leiden op 8 december 1966, bestuurder;

-

Bastiaan Peter Leonard Vorstermans, geboren te Tegelen op 31 juli
1975, bestuurder.

2.

De huidige samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende is als volgt:
-

Maria Theodora Antonia Bernadette Laemers, geboren te Helmond op
3 augustus 1951, voorzitter;

-

Paulina Rosalie Helena Demacker, geboren te Nijmegen op 11
september 1983, secretaris;

-

Florent Johann Desiré Wijnands, geboren te Eindhoven op 26 mei 1954,
penningmeester;

3.

Het voornemen bestaat na de Fusie het bestuur van de Verkrijgende Vereniging
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samen te stellen als volgt:
Bestuur:
-

f.

@@@@

Tijdstip met ingang waarvan financiële gegevens van de Verdwijnende
Vereniging zullen worden verantwoord in de jaarstukken van de Verkrijgende
Vereniging.
1 januari 2018.

g.

Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van
werkzaamheden/activiteiten.
De werkzaamheden/activiteiten van de Verdwijnende Vereniging zullen worden
voortgezet door de Verkrijgende Vereniging.

h.

Goedkeuring van het besluit tot Fusie.
Het besluit tot Fusie behoeft niet te worden goedgekeurd.

i.

Invloed van de Fusie op de grootte van de goodwill van de Verkrijgende
Vereniging.
De Fusie heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van de Verkrijgende
Vereniging.

De Bijlagen, die aan dit voorstel zijn gehecht, vormen een integraal onderdeel van het
voorstel.

Getekend te __________________ op ___________________ 2018

_________________________
M.T.A.B. Laemers

_________________________
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P.R.H. Demacker

_________________________
F.J.D. Wijnands

_________________________
J.P.L.C. Dijkgraaf

_________________________
E.C. Buizert

_________________________
S.E.H. van Thoor

_________________________
I.A. Hoen

_________________________
A. Yandere

_________________________
W. Brussee

_________________________
(B.P.L. Vorstermans)
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BIJLAGEN:
1.

Statuten van de Verkrijgende Vereniging.

2.

Statuten van de Verkrijgende Vereniging zoals die na de Fusie zullen luiden.
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Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Onderwijsrecht.
Afgekort: VVO.
2. De vereniging is gevestigd in 's-Gravenhage.
Doel
Artikel 2
De doelen van de vereniging zijn:
het bevorderen van de studie van onderwijsrecht;
het bevorderen van de kwaliteit van door professionele rechtshulpverleners in
Nederland verleende rechtsbijstand op het gebied van onderwijsrecht;
het verzamelen en verstrekken van informatie en literatuur voor juristen en
advocaten die actief zijn in het onderwijs, de wetenschap en de rechtspraktijk
Middelen
Artikel 3
De vereniging poogt haar doelen onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van jaarlijks terugkerende activiteiten waarbij kennis wordt
overgedragen/gedeeld, van bijeenkomsten, excursies en vergaderingen alsmede
de uitgave van een (al dan niet digitaal) periodiek
b. het verzorgen van opleidingen;
c. het voeren van overleg en het deelnemen aan overlegvormen;
d. het instellen van kerngroepen en het uitbrengen van adviezen;
e. de archivering van voor de vereniging en haar leden relevante stukken;
f.
andere binnen het recht gelegen activiteiten die tot het doel kunnen leiden.
Leden
Artikel 4
De vereniging kent:
a. leden;
b. ereleden.
Artikel 5
1. Lid kunnen slechts zijn zij die in zijn/haar beroep of studie met onderwijsrecht te
maken heeft, hebben gehad, of die anderszins in het onderwijsrecht is
geïnteresseerd.
2. Voor deelname aan een kerngroep kunnen bij reglement aanvullende eisen
worden gesteld
Ereleden
Artikel 6
1. Tot ereleden kunnen worden benoemd zij die zich voor de vereniging
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buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Elk lid kan bij het bestuur een voordracht doen tot benoeming van een erelid.
3. Ereleden worden benoemd door de Algemene ledenvergadering op voordracht
van het bestuur. Voor benoeming tot erelid is tenminste drie/vierde gedeelte van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist.
4. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als leden.
Donateurs
Artikel 7
1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen.
2. Het bestuur beslist over toelating als donateur.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Lidmaatschap
Artikel 8
1. Degene die lid van de vereniging wil worden bericht dit schriftelijk aan het bestuur.
2. Het bestuur beslist over de toelating.
3. Als het lidmaatschap wordt geweigerd, kan betrokkene beroep aantekenen bij de
algemene ledenvergadering. Deze vergadering beslist binnen drie maanden na
het indienen van het beroep over de toelating bij meerderheid van stemmen.
Beëindiging lidmaatschap
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door het lid;
c. het niet langer voldoen aan de vereisten die aan het lidmaatschap zijn
gesteld;
d. opzegging door het bestuur van de vereniging;
e. ontzetting door de algemene ledenvergadering van de vereniging.
2. Een lid zegt zijn lidmaatschap schriftelijk op bij het bestuur. De opzegtermijn
bedraagt twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de nieuwe maand
volgend op de maand waarin het lid kenbaar heeft gemaakt zijn lidmaatschap te
willen beëindigen.
3. Van een lid, die heeft opgehouden aan de vereisten die aan het lidmaatschap zijn
gesteld te voldoen, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het lopende
kalenderjaar.
4. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap van de vereniging ontzetten.
5. De ontzetting kan uitsluitend plaats vinden bij handelen in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging en bij het op onredelijke wijze
benadelen van de vereniging.
6. Voorafgaande aan een ontzetting geeft het bestuur betrokkene de gelegenheid
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verweer te voeren.
7. Bij een besluit tot ontzetting bericht het bestuur dit per aangetekend schrijven aan
betrokkene. Binnen veertien dagen na dagtekening kan betrokkene tegen deze
beslissing beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
8. De algemene ledenvergadering beslist over een beroep tot ontzetting bij
meerderheid van stemmen. Wordt het beroep gegrond verklaard, dan vervalt de
ontzetting.
9. Gedurende de periode waarin een lid van de vereniging geschorst is heeft hij geen
stemrecht in de algemene ledenvergadering doch is hij wel verplicht zijn
contributie te voldoen.
10. In de gevallen als bedoeld onder lid 1 is desondanks contributie verschuldigd over
het gehele boekjaar. De penningmeester is belast met de juiste verevening.
Contributie
Artikel 10
Alle leden zijn gedurende het lidmaatschap de voor hen geldende contributie
verschuldigd.
De contributieverplichting geldt jaarlijks voor het gehele jaar, ongeacht of sprake is van
een van de gevallen als bedoeld in artikel 9 li 1, uitgezonder het geval van het
overlijden van het lid.
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
Donateurschap
Artikel 11
1. De donateurs kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Geldmiddelen
Artikel 12
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. de contributie van de leden alsmede de bijdragen van de donateurs;
b. erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere baten.
Kerngroepen
Artikel 13
1. Ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het bestuur en
het realiseren van de doelstellingen van de vereniging kan het bestuur
kerngroepen instellen.
2. Een verzoek aan het bestuur tot het instellen van een kerngroep wordt door
tenminste twee leden onderschreven. Het bestuur beslist gemotiveerd binnen zes
weken na ontvangst van het verzoek of de kerngroep wordt ingesteld.
3. Een kerngroep is een al dan niet tijdelijke groep leden die van het bestuur de
opdracht krijgt zich te buigen over een voor de vereniging relevant thema, een
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apart rechtsgebied of een bepaalde onderwijssoort.
4. Een kerngroep kan worden opgeheven indien niet wordt voldaan aan de
verantwoordingsplicht als bedoeld in artikel 14 dan wel indien met het
voortbestaan van de kerngroep het doel van de vereniging niet langer wordt
gediend.
Artikel 14
1. Een kerngroep heeft tenminste twee deelnemers.
2. De werkwijze van de kerngroep wordt door iedere kerngroep zelf bepaald en ieder
jaar vastgelegd in een werkplan met bijbehorende begroting dat ter goedkeuring
aan het bestuur wordt voorgelegd.
3. De kerngroep is geen rechtspersoon en geen orgaan van de vereniging, zij kan de
vereniging tegenover derden niet binden.
4. Ieder lid van de vereniging kan zich bij de kerngroep melden als (potentiële)
deelnemer aan die kerngroep. Voor het toelaten als deelnemer van een
kerngroep, dan wel het beëindigen van het deelnemerschap kan het bestuur
nadere regels stellen.
5. In een reglement zullen regels worden uitgewerkt ten aanzien van een jaarlijkse
verantwoording betreffende de aanwezige kerngroep(en).
Bestuur van de vereniging
Artikel 15
1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden.
Bij wijze van overgang zal echter gedurende de kalenderjaren tweeduizend
negentien en tweeduizend twintig het aantal bestuursleden gelijk zijn aan het
totaal aantal bestuurders van de twee verenigingen die in de zijn opgegaan ten
tijde van de fusie.
Bij de samenstelling van het bestuur streeft men naar een evenwichtige mix van
personen afkomstig uit de wetenschap en uit de praktijk.
Zij kan alle wettige maatregelen nemen die zij nodig oordeelt in het belang van de
vereniging. Zij is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.
3. Voor de benoeming tot lid van het bestuur doet het bestuur aan de algemene
ledenvergadering al dan niet op voorstel van een kerngroep een voordracht.
Alleen leden van de vereniging kunnen worden voorgedragen voor het
lidmaatschap van het bestuur. Dit lidmaatschap duurt een periode van ten hoogste
drie jaren.
4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene
ledenvergadering in functie verkozen; zij vormen het dagelijks bestuur van de
vereniging.
5. Het aftreden van bestuursleden wordt verdeeld over de gehele zittingsperiode.
6. Bestuursleden zijn na afloop van de eerste termijn twee keer herkiesbaar.
7. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
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ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit daartoe wordt
genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige
stemmen. Het betrokken bestuurslid of de betrokken bestuursleden wordt/worden
in de gelegenheid gesteld verweer te voeren op de algemene ledenvergadering
waar over hun schorsing of ontslag wordt besloten.
Bevoegdheid bestuur, vertegenwoordiging
Artikel 16
1. Het bestuur is – na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergaderingbevoegd tot het aangaan van overeenkomsten die strekken tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als hoofdelijk schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt mede toe aan de voorzitter van het bestuur tezamen met een ander
bestuurslid.
Taken bestuur
Artikel 17
1. De voorzitter leidt de algemene ledenvergaderingen en stelt de orde van de
vergadering vast. Hij kan discussies beëindigen maar is verplicht deze te
heropenen als twee/derde van de aanwezige leden dit vraagt.
2. De secretaris is namens het bestuur aanspreekbaar voor de
verenigingscorrespondentie, de verslaglegging en archivering alsook voor het
bijhouden van de ledenlijst. Besluiten van de algemene ledenvergadering of van
het bestuur worden door zijn toedoen zo nodig gepubliceerd in de
verenigingsperiodiek.
3. De penningmeester is namens het bestuur belast met het beheer van de gelden
van de vereniging. Hij houdt hiervan aantekening zodat op elk moment de
vermogenstoestand en de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend. De penningmeester doet alle benodigde uitgaven en is te allen
tijde verplicht aan het bestuur -of aan de financiële commissie zoals genoemd in
artikel 18 lid 3 inzage te geven van de beschikbare middelen en de hiervan
gehouden administratie.
Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 18
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De voorzitter brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering het jaarverslag uit
van het bestuur en geeft hierover een verantwoording. De penningmeester legt
aangaande het betreffende verenigingsjaar de balans over, alsmede de staat van
baten en lasten met toelichting en legt te dien aanzien verantwoording af.
Vaststelling van deze jaarstukken door de algemene ledenvergadering strekt niet
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tot decharge van het bestuur voor het door haar gevoerde beleid en financieel
beheer; voor decharge is een afzonderlijk besluit van de algemene
ledenvergadering vereist.
3. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door de algemene
ledenvergadering een financiële commissie benoemd. De commissie wordt
gevormd door tenminste twee leden van de vereniging die geen lid zijn van het
bestuur. Zij onderzoekt de stukken over de vermogenstoestand van de vereniging
en brengt hierover verslag uit aan de jaarvergadering. De algemene
ledenvergadering is bevoegd de benoeming van de financiële commissie te
herroepen onder gelijktijdige benoeming van een nieuwe commissie.
4. Het bestuur is verplicht om de financiële commissie alle gewenste inlichtingen te
verschaffen en inzage te geven in alle benodigde verenigingsbescheiden. De
commissie kan zich zo nodig op kosten van de vereniging doen bijstaan door een
deskundige.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden, zoals bedoeld in lid 2, zeven jaar lang te
bewaren.
Vergaderingen
Artikel 19
Vergaderingen worden onderscheiden in:
a. bestuursvergaderingen;
b. vergaderingen van het dagelijks bestuur (zijnde de voorzitter, secretaris en
penningmeester);
c. algemene ledenvergaderingen.
Bestuursvergaderingen
Artikel 20
Het bestuur bepaalt haar eigen vergaderfrequentie. De voorzitter is verplicht een
vergadering van het bestuur te beleggen wanneer tenminste drie bestuursleden hierom
verzoeken.
Vergaderingen van het dagelijks bestuur
Artikel 21
Het dagelijks bestuur bepaalt haar eigen vergaderfrequentie.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 22
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door
de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. In ieder geval wordt voor één december van elk kalenderjaar een algemene
ledenvergadering gehouden en in die algemene ledenvergadering:
a. brengt de voorzitter verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het door het bestuur gevoerde beleid en ontwikkelde
beleidsvoornemens;
b. brengt de secretaris een beknopt jaarverslag uit over de werkzaamheden in
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het afgelopen verenigingsjaar;
c. verantwoordt de penningmeester het financiële beleid van het bestuur in het
voorbije verenigingsjaar, licht de begroting toe voor het nieuwe jaar en vraagt
décharge voor het door het bestuur gevoerde beleid;
d. brengt de financiële commissie verslag uit en wordt de balans en de staat van
baten en lasten vastgesteld;
e. wordt een nieuwe financiële commissie benoemd;
f.
wordt in vacatures binnen het bestuur voorzien.
3
Daarnaast wordt de algemene ledenvergadering bijeengeroepen zo dikwijls als het
bestuur dit nodig vindt, dan wel op verzoek van tenminste vijf procent van het
aantal leden op het moment van het indienen van het verzoek tot het uitroepen
van een algemene ledenvergadering. Indien het bestuur in gebreke blijft aan zo’n
verzoek gehoor te geven kunnen de verzoekers op eigen gezag een Algemene
ledenvergadering bijeenroepen.
4. Op het gezamenlijk verzoek van tenminste drie leden agendeert het bestuur het
door de verzoekers gewenste onderwerp/voorstel ter behandeling door de
algemene ledenvergadering. Die onderwerpen/voorstellen moeten met redenen
omkleed worden ingezonden en uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de
vergadering aan het bestuur ter kennis zijn gebracht. Niet tijdig ingediende
onderwerpen/voorstellen kunnen met goedkeuring van het bestuur alsnog op de
agenda worden geplaatst. Het bestuur brengt een preadvies uit op alle
onderwerpen/voorstellen.
Toegang tot de Algemene ledenvergadering
Artikel 23
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en ereleden van de
vereniging.
2. Over toelating van anderen beslist de algemene ledenvergadering gehoord
hebbend het bestuur.
Besluitvorming
Artikel 24
1. Voor het in stemming brengen van besluiten geldt als hoofdregel dat die besluiten
tijdens een fysieke algemene ledenvergadering in stemming moeten worden
gebracht.
2. Bij het in stemming brengen van een besluit kan ieder tijdens de vergadering
aanwezig lid één stem uitbrengen.
Een stemgerechtigd lid kan zich in de vergadering door een mede-lid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een lid kan daarbij slechts voor één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
3. Voor een rechtsgeldige besluitvorming geldt een quorum van ten minste vijf
procent (5%) van het aantal leden en/of ereleden.

Pagina 7 van 9

C

O

N

C

E

P

T

16

-1

1-

20

18

Indien het quorum uit de eerste volzin niet wordt behaald kan derhalve geen
besluit worden genomen.
Indien in een vergadering het quorum als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel
niet wordt behaald zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de
eerste, waarin hetzelfde quorum van toepassing is.
4. Tenzij een voorstel bij acclamatie wordt aangenomen wordt over personen
schriftelijk en over zaken hetzij schriftelijk hetzij mondeling ter bepaling door de
voorzitter gestemd.
5. Besluiten worden genomen bij meerderheid van de tijdens de vergadering
uitgebrachte geldige stemmen tenzij de statuten anders bepalen.
6. Bij staken van de stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn
verworpen.
7. Het bestuur kan over bepaalde onderwerpen een (eventueel digitale)
ledenraadpleging houden overeenkomstig de regels bij het huishoudelijk
reglement te stellen. Een dergelijke raadpleging is niet bindend en geldt niet als
besluit van de algemene ledenvergadering.
8. Daarnaast kan het bestuur sommige besluiten buiten de fysieke algemene
ledenvergadering ook via een digitale stemming aan alle leden voorleggen. De
wijze waarop en de voorwaarden waaronder worden geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Statutenwijziging
Artikel 25
1. De statuten van de vereniging kunnen alleen worden veranderd door een besluit
van de algemene ledenvergadering.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 22 lid 4 kunnen voorstellen tot wijziging van
de statuten uitsluitend worden gedaan door het bestuur of door tenminste vijf (5)
leden.
3. Tenminste vier weken vóór de vergadering zendt het bestuur een afschrift van de
voorstellen tot statutenwijziging toe aan de leden.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten vereist een quorum van tenminste tien
procent (10%) van de leden en een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen.
Indien het quorum uit de eerste volzin niet wordt behaald kan derhalve geen
besluit worden genomen.
Indien in een vergadering het quorum als bedoeld in de eerste volzin van dit artikel
niet wordt behaald zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de
eerste, waarin hetzelfde quorum van toepassing is.
5. De wijziging van statuten treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is elk bestuurslid
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bevoegd.
Ontbinding
Artikel 26
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering.
2. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt door de vereffenaar(s) uitgekeerd
aan degenen die op het moment van het ontbindingsbesluit lid waren van de
vereniging met een contributieverplichting. Elk van hen ontvangt een gelijk
aandeel. Bij het besluit tot ontbinding kan een andere bestemming aan een
eventueel batig saldo worden gegeven.
Huishoudelijk reglement
Artikel 27
1. De algemene ledenvergadering stelt met inachtneming van artikel 24 op voorstel
van het bestuur een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de
statuten.
Slotbepaling
Artikel 28
In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
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