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STATUTEN
NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1. Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam:
CONTACT OUD- EN ACTIEF DIENENDE MARINIERS. In het maatschappelijk
verkeer kan deze naam worden afgekort tot “COM”.
2. Zij heeft haar zetel te Rotterdam.
Artikel 2. Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het handhaven en versterken van de kameraadschap van de leden
van de vereniging;
b. het handhaven en versterken van de verbondenheid en toewijding
van de leden met het Korps Mariniers;
c. het behartigen van de belangen van hen die bij (en met) het Korps
Mariniers dienen of hebben gediend;
d. het eren en in herinnering houden van diegenen die, dienende bij (en
met) het Korps Mariniers, zijn gesneuveld of op andere wijze zijn
overleden tijdens hun diensttijd en het onderhouden van het contact
met hun nabestaanden;
e. het behartigen van de belangen van leden die de status van veteraan
hebben zoals omschreven in de regelgeving van de Veteranenwet;
f. het vormen van een zakelijke netwerk-organisatie voor haar leden;
g. hulp en advies te verlenen aan leden die dat nodig hebben
2. De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het organiseren van reünies en informatieve bijeenkomsten voor de
leden;
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c.

het - al dan niet digitaal - publiceren van een periodiek orgaan met de
naam “Houwe Zo” en het gebruiken van alle ten dienste staande
mediacommunicatiemiddelen;
d. representatie van de vereniging bij vergaderingen, evenementen en
manifestaties van andere organisaties van (oud-)militairen in het
algemeen en die van de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers in
het bijzonder;
e. het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met het
Commando Zeestrijdkrachten in het algemeen en het Korps Mariniers
in het bijzonder;
f. overleg en contact met overheids- en/of particuliere instanties;
g. het voorzien in nuldelijnsondersteuning aan leden die dit nodig
hebben, alsmede het onderhouden van een postactieven-netwerk in
lijn met het nuldelijns netwerk;
h. een onafhankelijk werkend sociaal fonds in stand te houden met een
jaarlijkse dotatie uit de financiële middelen van de vereniging;
i. overleg en samenwerking met andere rechtspersonen of natuurlijke
personen in binnen- en buitenland die een soortgelijk doel als dat van
de vereniging nastreven en dat doel met wettige middelen willen
bereiken, tenzij dit tot ongewenste situaties zou kunnen leiden ten
opzichte van het Commando Zeestrijdkrachten in het algemeen en
het Korps Mariniers in het bijzonder of in strijd zou komen met de
bepaling in lid 3 van dit artikel;
j. toepassen van alle andere wettige middelen die het verenigingsdoel
kunnen dienen.
3. De vereniging onthoudt zich van godsdienstige en politieke acties.
4. In zaken betreffende de landsbelangen en het betuigen van trouw en
aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis conformeert de vereniging zich
aan de stellingname van het Commando Zeestrijdkrachten.
Artikel 3. Duur en verenigingsjaar
1. De vereniging is opgericht op tien december negentienhonderd
negenenveertig.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december.
STRUCTUUR
Artikel 4. Organen
1. Organen van de vereniging zijn:
a. de algemene vergadering, hierna te noemen de ledenraad;
b. het bestuur.
2. De organen als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
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LEDEN EN DONATEURS
Artikel 5. Leden en donateurs
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. ereleden;
d. leden van verdienste;
e. donateurs.
Daar waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden
daaronder alle onder a tot en met d genoemde leden begrepen, tenzij uit
de desbetreffende tekst anders blijkt.
Daarnaast kent de vereniging entiteiten. Een entiteit is voor de
toepassing van deze statuten een rechtspersoonlijkheid bezittende
mariniersgerelateerde vereniging.
De leden van een entiteit hoeven niet, maar kúnnen wel, tegelijk lid (te)
zijn van de vereniging.
2. a. Gewone leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die als
marinier gediend hebben of nog actief als marinier dienen bij het
Korps Mariniers.
b. Buitengewone leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen die bij
of met het Korps Mariniers hebben gediend zonder zelf marinier te
zijn (geweest).
c. Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich op uitzonderlijke wijze
voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig
door de ledenraad zijn benoemd.
d. Leden van verdienste zijn de natuurlijke personen die zich in hoge
mate voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als
zodanig door het bestuur zijn benoemd.
e. Donateurs zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die zich
bereid hebben verklaard de vereniging materieel te steunen met een
door de ledenraad vast te stellen minimum bedrag of daarmee gelijk
te stellen prestatie en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
3. Voor alle categorieën leden als genoemd in lid 2 geldt dat het
lidmaatschap persoonlijk is en daarom niet overdraagbaar noch vatbaar
om door erfopvolging te worden verkregen.
4. De vereniging kent naast de toekenningen van het erelidmaatschap en van
het lidmaatschap van verdienste nog enkele vormen van waardering. De
toekenning kan gepaard gaan met de overhandiging van een oorkonde of
certificaat, al dan niet met het recht een passende baton te dragen.
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De criteria waaraan moet worden voldaan en de procedure voor deze
toekenningen wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.
Artikel 6. Geografische en niet-geografische indeling
1. De vereniging kent een geografische indeling van haar leden. Geografisch
worden zij ingedeeld in binnenlandse afdelingen. Daarnaast kent de
vereniging buitenlandse afdelingen. Een afdeling kan worden
onderverdeeld in onderafdelingen. De ledenraad bepaalt het aantal en de
grenzen van de afdelingen, en wel zó dat ieder lid tot een afdeling
behoort.
Een lid kán op eigen verzoek worden ingedeeld bij een andere afdeling
dan waartoe hij ingevolge de geografisch bepaalde indeling zou behoren.
2. Niet-geografisch kunnen er leden zijn die als natuurlijk persoon behoren tot
een door het bestuur erkende niet-rechtspersoonlijkheid bezittende
identiteitsgroep, verder te noemen IDG, in het meervoud IDG-en.
3. Een lid kan tegelijkertijd behoren tot een afdeling en tot een of meer IDGen.
4. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze statuten bepaalde wordt
een entiteit gelijk gesteld met een IDG, tenzij uit de tekst anders blijkt.
5. Waar hierna in deze statuten gesproken wordt van (een) afdeling(en)
respectievelijk IDG(-en) worden daarmee bedoeld de leden van die
afdeling(en) en IDG(-en), tenzij uit de tekst anders blijkt.
Artikel 7. Verkrijging van het lidmaatschap
1. Over toelating van gewone leden, buitengewone leden en entiteiten
beslist het bestuur.
Bij niet-toelating kan de ledenraad alsnog tot toelating besluiten.
2. Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen
gaan in op de dag, volgend op de dag van toelating als lid casu quo
entiteit.
3. Voorwaarden om als gewoon lid, buitengewoon lid of entiteit te worden
toegelaten worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 8. Ledenregister
1. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen, geboortedata,
woonadressen en de status (bijvoorbeeld: veteraan of postactief) van de
gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste
worden vermeld.
De inhoud van het ledenregister wordt verder geregeld in het
huishoudelijk reglement.
Het bestuur kan zich voor het bijhouden van het ledenregister doen
bijstaan door een ledenadministrateur.
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2.

Het ledenregister moet zodanig worden ingericht dat daaruit te allen tijde
ook de samenstelling van de afdelingen, IDG-en en entiteiten blijkt of kan
worden afgeleid.
Artikel 9. Verenigingstenue
De vereniging kent een formeel verenigingstenue. Bij reglement wordt
geregeld welke leden bevoegd zijn het formele verenigingstenue en de
blauwe mariniersbaret te dragen.
Artikel 10. Verplichtingen van de leden
1. Leden zijn verplicht
a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging
alsmede de reglementen en besluiten van haar organen als bedoeld
in artikel 4 te aanvaarden en na te (doen) leven;
b. zich te onthouden van gedragingen en/of handelingen en/of
uitlatingen die de belangen van de vereniging schaden of kunnen
schaden;
c. alle overige verplichtingen die uit het lidmaatschap van de vereniging
voortvloeien te aanvaarden en na te komen.
2. Behoudens het gestelde in lid 1 zijn entiteiten bovendien verplicht in hun
statuten zodanige bepalingen op te nemen dat geheel of gedeeltelijk
wordt voldaan aan het gestelde in artikel 5, lid 2 letters a, b, c en d.
3. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement vermelde
verplichtingen kunnen aan leden slechts verplichtingen worden opgelegd
door de ledenraad.
Artikel 11. Einde lidmaatschap
1. A. Het lidmaatschap eindigt:
a. van een gewoon respectievelijk buitengewoon lid als zodanig:
- door overlijden;
- door opzegging;
- door ontzetting (royement);
- door het niet langer voldoen aan de vereisten voor het
lidmaatschap;
b. van een erelid respectievelijk lid van verdienste als zodanig:
- door opzegging door het erelid respectievelijk lid van verdienste;
- door overlijden;
- door ontneming van het erelidmaatschap respectievelijk
lidmaatschap van verdienste door de ledenraad met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige
stemmen;
c. van een entiteit:
- doordat zij ophoudt te bestaan;
- door opzegging door de entiteit of door de vereniging;
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B.
2.

a.

b.

c.

3.

a.

b.

c.

- door ontzetting (royement).
Door het eindigen van een bepaalde lidmaatschapskwaliteit eindigt
niet automatisch een andere lidmaatschapskwaliteit.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand. Zij geschiedt door schriftelijke
kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de
secretaris van het bestuur moet zijn.
Indien een opzegging als sub a bedoeld niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende verenigingsjaar.
In afwijking van het sub a en b bepaalde kan een lid zijn
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
1.
indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
2.
binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten
zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is
bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet
op hem van toepassing. Een lid kan zich echter door
opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een
besluit krachtens hetwelk de financiële verplichtingen van
de leden worden verzwaard;
3.
binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie is
medegedeeld.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het
einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het
bestuur, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste
één maand:
1.
wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand, op de eerste november niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
lopende verenigingsjaar heeft voldaan;
2.
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten die op dat moment door de statuten voor het
lidmaatschap worden gesteld.
Indien een opzegging als sub a bedoeld niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende verenigingsjaar.
In afwijking van het sub a en b bepaalde kan het lidmaatschap van
het lid door het bestuur onmiddellijk worden beëindigd indien
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redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Zodanige opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van
de reden(en).
4.
a.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid of entiteit in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt of heeft gehandeld of
wanneer het betreffende lid dan wel entiteit de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid of de entiteit
zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van
de reden(en).
b.
Het betrokken lid of de betrokken entiteit is bevoegd binnen één
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
ledenraad.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
dan wel de entiteit geschorst.
Het besluit van de ledenraad tot ontzetting zal moeten worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van
de geldig uitgebrachte stemmen.
5.
Wanneer het lidmaatschap van een lid of entiteit in de loop van een
verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage over dat verenigingsjaar voor het
geheel door het lid of de entiteit verschuldigd, tenzij het bestuur anders
beslist.
Artikel 12. Einde donateurschap
1. De rechten en verplichtingen van een donateur eindigen door zijn
overlijden en kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende
verenigingsjaar voor het geheel door de donateur verschuldigd blijft.
2. Opzegging van het donateurschap door de vereniging geschiedt door het
bestuur, met opgave van de reden(en).
LEDENRAAD
Artikel 13. Samenstelling ledenraad
1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de
ledenraad.
2. De ledenraad bestaat uit:
a. de vertegenwoordigers van de afdelingen;
b. de vertegenwoordigers van de IDG-en;
c. de vertegenwoordigers van de entiteiten.
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3.

4.

5.

Alle binnenlandse afdelingen, IDG-en en entiteiten die minder dan vijftig
leden hebben worden vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger
dan wel zijn plaatsvervanger. Zowel deze vertegenwoordiger als diens
plaatsvervanger mag geen deel uitmaken van het bestuur. Deze
vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger worden op voordracht van het
bestuur benoemd door de leden behorend tot de betrokken afdelingen,
IDG-en en entiteiten.
A. Voor de bepaling van de vertegenwoordiging van de overige
binnenlandse afdelingen, IDG-en en entiteiten worden deze
onderscheiden in drie categorieën:
a.
zij die vijftig of méér doch minder dan honderd leden hebben,
in dit verband verder te noemen: categorie A;
b.
zij die honderd of méér doch minder dan eenhonderdvijftig
leden hebben, in dit verband verder te noemen: categorie B;
c.
zij die eenhonderdvijftig of méér leden hebben, in dit verband
verder te noemen: categorie C.
Delen van vijftig leden worden (derhalve) verwaarloosd.
B. Bepalend voor het aantal leden als bedoeld in lid 3 en in dit lid onder
A. is de situatie per één januari van het verenigingsjaar.
Per die datum wordt door het bestuur opgave gedaan aan elke
binnenlandse afdeling en aan elke IDG van het aantal leden van die
afdeling respectievelijk die IDG volgens het ledenregister van de
vereniging.
Elke entiteit doet jaarlijks opgave van het aantal van haar leden per
één januari van dat jaar.
Beide opgaven worden gedaan vóór één februari van elk jaar.
C. Vertegenwoordiger van categorie A is de voorzitter van het
desbetreffende afdelingsbestuur, IDG-bestuur dan wel
entiteitsbestuur dan wel zijn plaatsvervanger.
Vertegenwoordigers van categorie B zijn de voorzitter van het
desbetreffende afdelingsbestuur, IDG-bestuur dan wel
entiteitsbestuur dan wel zijn plaatsvervanger én één extra
vertegenwoordiger van de afdeling, IDG of entiteit.
Vertegenwoordigers van categorie C zijn de voorzitter van het
desbetreffende afdelingsbestuur, IDG-bestuur dan wel
entiteitsbestuur dan wel zijn plaatsvervanger én twee extra
vertegenwoordigers van de afdeling, IDG of entiteit.
Alle buitenlandse afdelingen worden vertegenwoordigd door een
vertegenwoordiger dan wel zijn plaatsvervanger. Zowel deze
vertegenwoordiger als diens plaatsvervanger mag geen deel uitmaken
van het bestuur.
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Deze vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger worden op voordracht
van het bestuur benoemd door de leden van de buitenlandse afdelingen.
6. Zowel de in lid 3 bedoelde vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger
als de in lid 5 bedoelde vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger
worden benoemd voor een periode van drie jaar. Hij kan onbeperkt
worden herbenoemd, doch ieder van hen kan te allen tijde worden
ontslagen door dezelfde leden als door wie zij werden benoemd.
7. Bestuursleden van de vereniging maken derhalve niet uit dien hoofde
deel uit van de ledenraad.
Artikel 14. Vertegenwoordigers ledenraad
1. Elke binnenlandse afdeling en elke IDG kent een afdelingsvergadering
respectievelijk IDG-vergadering en een afdelingsbestuur respectievelijk
IDG-bestuur.
2. De afdelingsvergadering respectievelijke IDG-vergadering bestaat uit alle
gewone en buitengewone leden van de afdeling respectievelijk de IDG.
3. Elke afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering kiest uit haar
midden een bestuur, bestaande uit tenminste drie bestuursleden. De
voorzitter van het afdelingsbestuur wordt in functie gekozen.
4. Elke afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering van de
categorieën B en C kiest uit haar midden zo veel
afdelingsvertegenwoordiger(s) respectievelijk IDG-vertegenwoordiger(s)
als ingevolge het bepaalde in artikel 13 van deze statuten geboden is.
Elke entiteit is verplicht er voor zorg te dragen dat uit haar leden zo veel
entiteitsvertegenwoordigers worden benoemd als ingevolge het bepaalde
in artikel 13 van deze statuten geboden is.
5. Iedere afdelingsvertegenwoordiger respectievelijk IDGvertegenwoordiger kan te allen tijde als zodanig worden ontslagen door
de afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering die hem
benoemde.
6. Elk afdelingsbestuur, IDG-bestuur en entiteitsbestuur doet onverwijld aan
het verenigingsbestuur opgave van wijziging van de afdelingsrespectievelijk IDG- respectievelijk entiteitsvertegenwoordiging.
Artikel 15. Vergaderingen van binnenlandse afdelingen en IDG-en
1. In elke binnenlandse afdeling en IDG wordt jaarlijks tenminste één
afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering gehouden.
De bijeenroeping daarvan geschiedt, onder gelijktijdige vermelding van
de te behandelen onderwerpen (agenda), door een aan ieder afdelingslid
respectievelijk IDG-lid langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is
bekend gemaakt, mits ook overigens wordt voldaan aan de door de wet
gestelde vereisten.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

De bijeenroeping kan ook geschieden op een andere ten tijde van die
bijeenroeping door het recht toegelaten wijze.
Toegang tot een afdelings- respectievelijk IDG-vergadering hebben alle
leden van de afdeling respectievelijk IDG die niet geschorst zijn alsmede
degene(n) die daartoe door het afdelingsbestuur respectievelijk IDGbestuur en/of de afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering
is/zijn uitgenodigd.
De afdelingsvergaderingen respectievelijk IDG-vergaderingen worden
geleid door de voorzitter van het desbetreffende afdelingsbestuur
respectievelijk IDG-bestuur.
Bij diens afwezigheid zal als voorzitter optreden één van de andere
afdelings- respectievelijk IDG-bestuurders, aan te wijzen door het
desbetreffende afdelings- respectievelijk IDG-bestuur.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de desbetreffende afdelings- respectievelijk IDG-vergadering
daarin zelf.
Van het ter afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering
verhandelde worden door de secretaris of door een andere door de
voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt.
Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering, na behandeling,
door de afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering vastgesteld
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die
vergadering ondertekend.
In de afdelingsvergadering respectievelijk IDG-vergadering heeft ieder lid
dat niet geschorst is één stem.
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door
een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Niemand
kan echter voor meer dan één ander stemgerechtigd lid als
gevolmachtigde optreden.
Alle besluiten van de afdelingsvergaderingen respectievelijk IDGvergaderingen worden genomen met meer dan de helft van de stemmen,
onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit
geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de
afdelings- respectievelijk IDG-vergadering.
Bij stemming over personen is diegene gekozen die meer dan de helft van
de stemmen behaalt.
Indien niemand meer dan de helft van de stemmen heeft verkregen,
wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het
grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is
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diegene gekozen die bij die tweede stemming meer dan de helft van
stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte
stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco-stemmen en stemmen
die een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen. Degenen die blanco of
ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
10. Bij reglement kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de wijze
van totstandkoming van besluiten en stemmingen in de afdelings- en IDGvergaderingen.
Artikel 16. Besluitvorming binnen de buitenlandse afdelingen
De leden van buitenlandse afdelingen kunnen onderling beraadslagen en van
hun stemrecht gebruikmaken door middel van een zodanig (elektronisch)
communicatiemiddel dat zij kunnen worden geïdentificeerd.
Elk lid moet aan de besluitvorming kunnen deelnemen.
Artikel 17. Bevoegdheid ledenraad
Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
Artikel 18. Jaarvergadering van de ledenraad
1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad
gehouden. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de ledenraad. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer
de volgende onderwerpen:
a. behandeling en vaststelling van de notulen van de vorige vergadering
van de ledenraad;
b. behandeling en goedkeuring van het jaarverslag bedoeld in lid 2 van
dit artikel;
c. rapportage door de commissie bedoeld in lid 3;
d. behandeling en goedkeuring van de rekening en verantwoording
bedoeld in lid 2;
e. benoeming van de leden van de sub c. bedoelde commissie;
f. voorziening in eventuele andere vacatures;
g. presentatie van het te voeren beleid;
h. vaststelling van de contributies en minimum donaties;
i. voorstellen van het bestuur of ten minste vijf leden, aangekondigd bij
de oproeping voor de vergadering;
j. rondvraag.
2. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken in de vereniging en doet rekening en verantwoording over het
gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar. Het legt de balans en de
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staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de hiervóór
in lid 1 bedoelde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in
rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. a. De ledenraad benoemt jaarlijks, doch uiterlijk twee maanden vóór de
betrokken jaarvergadering, een commissie van ten minste twee
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, voor
onderzoek van de stukken bedoeld in de tweede zin van het vorige
lid.
b. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen.
c. De commissie onderzoekt de sub a. bedoelde stukken.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de
vereniging door een door haar aan te wijzen deskundige doen
bijstaan.
d. De commissie brengt aan de ledenraad verslag van haar bevindingen
uit.
4.
Goedkeuring door de ledenraad van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor handelingen die
uit die stukken blijken én voor handelingen die - buiten die stukken om tóch bij de ledenraad bekend zijn.
5.
a.
Indien de goedkeuring van de stukken bedoeld in de tweede zin
van lid 2 wordt geweigerd, benoemt de ledenraad een andere
commissie bestaande uit ten minste drie leden en/of leden van
een entiteit, die eveneens geen deel mogen uitmaken van het
bestuur, welke commissie een nieuw onderzoek doet van
vorenbedoelde stukken.
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder
benoemde commissie.
b.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de ledenraad
verslag uit van haar bevindingen.
c.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de
ledenraad die maatregelen welke door haar in het belang van de
vereniging nodig worden geacht.
Artikel 19. Overige vergaderingen van de ledenraad
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Overige vergaderingen van de ledenraad worden gehouden:
a. zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht of daartoe op grond van de wet
verplicht is;
b. op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen,
van ten minste een zodanig aantal afdelings-, IDG- en
entiteitsvertegenwoordigers als, mede gelet op het bepaalde in artikel 20,
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10) gedeelte van de
stemmen in de vergaderingen van de ledenraad; aan de eis van
schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is
vastgelegd.
Artikel 20. Bijeenroeping van de vergaderingen van de ledenraad
1. De vergaderingen van de ledenraad worden bijeengeroepen door het
bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien
dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
meegerekend.
De bijeenroeping geschiedt door een aan de besturen van alle afdelingen,
IDG-en en entiteiten te zenden schriftelijke mededeling, zulks onder
gelijktijdige vermelding van de te behandelen onderwerpen (agenda). De
bijeenroeping kan, indien een afdelings-, IDG- of entiteitsbestuur hiermee
instemt, ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht.
2. a. Na ontvangst van een verzoek als in het vorige artikel onder b.
bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een
vergadering van de ledenraad op een termijn van niet langer dan vier
weken.
b. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen,
nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
op de wijze waarop het bestuur de vergaderingen van de ledenraad
bijeenroept of door middel van een advertentie in ten minste één ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad.
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan
wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter
inzage gelegd en wordt daarvan in de advertentie melding gemaakt.
3. Bij reglement kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de
bijeenroeping van de vergaderingen van de ledenraad.
Artikel 21. Toegang tot- en stemrecht in de vergaderingen van de ledenraad
1. Toegang tot- en stemrecht in de vergaderingen van de ledenraad hebben
de vertegenwoordigers van de afdelingen, IDG-en en entiteiten als
bedoeld in artikel 13 lid 1.
2. De navolgende personen zijn gerechtigd aan de discussies deel te nemen
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en hebben uitsluitend een adviserende stem:
a. de leden van het bestuur;
b. diegenen die daartoe krachtens een besluit van het bestuur of de
ledenraad toestemming hebben verkregen.
3. a. De vertegenwoordiger bedoeld in artikel 13 lid 3 heeft één stem,
vermeerderd met zo veel stemmen als de gezamenlijke door hem
vertegenwoordigde afdelingen, IDG-en en entiteiten een veelvoud
van vijftig leden méér dan vijftig hebben. Delen van vijftig leden
worden (derhalve) te dezer zake verwaarloosd.
b. De vertegenwoordiger bedoeld in artikel 13 lid 5 heeft één stem,
vermeerderd met zo veel stemmen als de gezamenlijke door hem
vertegenwoordigde buitenlandse afdelingen een veelvoud van vijftig
leden méér dan vijftig hebben. Delen van vijftig leden worden
(derhalve) te dezer zake verwaarloosd.
c. De afdelings-, IDG- en entiteitsvertegenwoordigers hebben ieder één
stem, met dien verstande dat de voorzitter van het bestuur van een
afdeling, IDG of entiteit behorend tot categorie C (als bedoeld in
artikel 13 lid 4) daarenboven zo veel stemmen heeft als zijn afdeling
respectievelijk IDG respectievelijk entiteit een veelvoud van vijftig
leden méér dan eenhonderd vijftig heeft. Delen van vijftig leden
worden (derhalve) te dezer zake verwaarloosd.
d. Het bepaalde in artikel 13 lid 4 letter B. is van overeenkomstige
toepassing.
4. Uitsluitend ter ledenraadsvergadering in persoon aanwezige
stemgerechtigden zijn bevoegd tot het uitbrengen van hun stem.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Artikel 22. Besluiten van- en stemmingen in de vergadering van de
ledenraad
1.
Alle besluiten van de ledenraad waaromtrent bij de wet of bij deze
statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen
met meer dan de helft van de stemmen, onverminderd het overigens in
dit artikel bepaalde.
2.
a. Besluiten, ook die tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging, kunnen alleen worden genomen
indien ten minste een zodanig aantal afdelings- , IDG- en
entiteitsvertegenwoordigers aanwezig is als, mede gelet op
het bepaalde in artikel 21, bevoegd is tot het uitbrengen van
de helft der stemmen in de vergadering van de ledenraad.
b. Bij gebreke van dit quorum kunnen in een volgende, ten minste
acht dagen doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste, te
houden vergadering, besluiten worden genomen over de onder15

3.

4.

5.

6.

7.

8.

werpen van de eerste vergadering, ongeacht het aantal dan ter
vergadering aanwezige afdelings-, IDG- en entiteitsvertegenwoordigers.
Onverminderd het overigens bij of krachtens dit artikel
voorgeschrevene, bepaalt de voorzitter de wijze waarop de stemmingen
in de vergaderingen van de ledenraad worden gehouden.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit
geschiedt op voorstel van de voorzitter en met instemming van de
ledenraad.
a.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met meer
dan de helft van de stemmen, voorzover de wet of de statuten
niet anders bepalen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen.
b.
Bij stemming over personen is diegene gekozen die meer dan de
helft van de stemmen behaalt.
Indien niemand meer dan de helft van de stemmen heeft
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee
personen die het grootste aantal van de stemmen hebben
verkregen en is diegene gekozen die bij die tweede stemming
meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het
lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte
stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco-stemmen, stemmen
die een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen, en met de naam van
het stemmend lid ondertekende stemmen. Degenen die blanco of
ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.
a.
Het ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer
de meerderheid van de ledenraad of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
Bij reglement kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de wijze
van totstandkoming van besluiten en stemmingen in de vergaderingen
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van de ledenraad.
Artikel 23. Leiding en notulering van de vergaderingen van de ledenraad
1.
De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter
van het bestuur. Bij diens afwezigheid zal de plaatsvervangend
voorzitter als voorzitter optreden of één van de andere bestuurders, aan
te wijzen door het bestuur.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de ledenraad daarin zelf.
2.
Van het ter vergadering van de ledenraad verhandelde worden,
onverminderd het hierna in lid 3 bepaalde, door de secretaris van het
bestuur en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend secretaris of
anders door een door de voorzitter aangewezen persoon notulen
opgemaakt.
Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering van de
ledenraad, na behandeling, door de ledenraad vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering
ondertekend.
3.
Zij, die een vergadering van de ledenraad bijeenroepen in een geval als
bedoeld in artikel 20 lid 2 letter b, kunnen alsdan anderen dan
bestuurders belasten met de leiding- en het opmaken van de notulen
van die vergadering.
Zij zijn bevoegd op kosten van de vereniging een notarieel
proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde te doen opmaken
en de inhoud daarvan ter kennis van de leden te brengen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 24. Bestuur, benoeming bestuurders
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen.
Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde - vastgesteld door de ledenraad.
2. Indien in het bestuur een vacature bestaat is het bestuur verplicht zo
spoedig mogelijk de ledenraad bijeen te roepen waarin de voorziening in
de ontstane vacature(s) aan de orde komt.
Indien het aantal bestuurders beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd, met dien verstande
evenwel dat het bestuur verplicht is onverwijld een ledenraad bijeen te
roepen om in de daardoor ontstane vacature(s) te voorzien, opdat het
bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig de statuten is
samengesteld.
3. De bestuurders worden, op voorstel van het bestuur, door de ledenraad
uit de gewone en buitengewone leden en/of uit de leden van de
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entiteiten benoemd, met dien verstande dat de voorzitter uitsluitend kan
worden benoemd uit de gewone leden en uit de leden van de entiteiten.
Aanvaarding van het bestuurslidmaatschap door iemand die ten tijde van
zijn benoeming geen lid van de vereniging is, houdt tevens aanvaarding in
van het lidmaatschap van de vereniging of van een entiteit.
Bij reglement kunnen nadere regels omtrent het stellen van kandidaten
voor bestuursbenoeming worden gegeven.
4. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de ledenraad benoemd.
5. De benoeming van de bestuurders geschiedt voor de periode van drie
jaar; onder "een jaar" wordt ten deze verstaan: de periode tussen twee
opeenvolgende jaarvergaderingen van de ledenraad.
Artikel 25. Bestuursfuncties, taakvervulling
1.
Het bestuur wijst, onverminderd het bepaalde in artikel 24, uit zijn
midden een secretaris en een penningmeester aan.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, de secretaris of de
penningmeester wordt de desbetreffende functie waargenomen door
één of meer door het bestuur aan te wijzen andere bestuurders, die
bestuurder(s) hierna ook te noemen: plaatsvervangend voorzitter,
plaatsvervangend secretaris of plaatsvervangend penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester zijn in één persoon
verenigbaar.
2.
Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een
aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk
terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden.
Artikel 26. Einde bestuurslidmaatschap, schorsing
1.
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
a.
door zijn overlijden;
b.
bij zijn ontslagneming (bedanken), mits dit schriftelijk geschiedt
met een opzegtermijn van ten minste drie maanden;
c.
bij het verstrijken van zijn benoemingsperiode als bedoeld in
artikel 24 lid 5;
d.
bij zijn periodiek aftreden als bedoeld in lid 2 van dit artikel;
e.
door zijn ontslag als bedoeld in lid 3 van dit artikel;
f.
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
g.
door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging of van
een entiteit.
2.
Jaarlijks treedt één bestuurder af volgens een door het bestuur op te
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maken rooster met inachtneming van de in artikel 24 lid 5 bedoelde
zittingsperiode.
Een volgens rooster aftredende bestuurder is onbeperkt onmiddellijk
herbenoembaar.
3.
Een bestuurder kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te
allen tijde door de ledenraad worden geschorst of ontslagen. Voor een
besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derden
van de stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de ledenraad niet binnen drie maanden
daarna tot ontslag heeft besloten.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
ledenraad te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman
doen bijstaan.
Artikel 27. Bestuursvergaderingen
1.
Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de
voorzitter of twee andere bestuurders dit verlangen.
2.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke of elektronisch
vastgelegde, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering
voldoende, volmacht; een bestuurder kan daarbij slechts voor één
medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
3.
Iedere bestuurder heeft in bestuursvergaderingen het recht tot het
uitbrengen van één stem.
4.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte
stemmen, zodat in geval van schriftelijke stemming niet in aanmerking
komen blanco stemmen, stemmen die een persoon of zaak niet duidelijk
aanwijzen en met de naam van de stemmende bestuurder
ondertekende stemmen.
Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het
quorum vast te stellen.
5.
Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de
stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft
ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
6.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de
voorzitter of een andere bestuurder een schriftelijke stemming verlangt.
7.
a.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
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voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde bestuurder dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
8.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
een door het bestuur aangewezen notulist notulen opgemaakt.
Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering, na behandeling,
door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en
de notulist van die vergadering ondertekend.
9.
Het hoofd secretariaat van de commandant van het Korps Mariniers en
een gedelegeerde van het Korps Mariniers worden tot elke
bestuursvergadering uitgenodigd, hebben toegang daartoe en hebben
het recht daarin het woord te voeren. Zij maken geen deel uit van het
bestuur en hebben (derhalve) in de bestuursvergadering geen
stemrecht.
10. Bij reglement kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de
bestuursvergaderingen en de besluitvorming in het bestuur.
Artikel 28. Besturen (intern)
1.
Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten, is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd te
besluiten:
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of 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.
Het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging
worden ingeroepen.
3.
Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de ledenraad voor
besluiten tot:
het aangaan van rechtshandelingen en het doen van uitgaven
welke een jaarlijks door de ledenraad vast te stellen bedrag of
waarde te boven gaan;
het aangaan of het verstrekken van geldleningen;
het huren of verhuren van registergoederen;
het sluiten of wijzigen van arbeidscontracten;
het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten of
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schenkingen waaraan lasten en/of voorwaarden zijn verbonden;
het optreden in rechte, het aangaan van
vaststellingsovereenkomsten en het berusten in een tegen de
vereniging ingestelde rechtsvervolging.
Het ontbreken van deze goedkeuring kan noch door de vereniging noch
door de wederpartij worden ingeroepen.
4.
a.
Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taak, zoals
de voorbereiding of uitvoering daarvan, op te dragen aan andere
personen of commissies, welke door haar worden benoemd en
ontslagen, die commissies - ter onderscheiding van de hiervóór in
artikel 18 lid 3 vermelde commissies - ook te noemen
"bestuurscommissies", welke personen en commissies door het
bestuur worden benoemd.
Deze opdracht kan door het bestuur te allen tijde worden
ingetrokken. De door het bestuur benoemde personen en leden
van een commissie kunnen te allen tijde als zodanig aftreden of
door het bestuur worden ontslagen.
b.
De onder a. bedoelde personen en commissies functioneren onder
verantwoordelijkheid van het bestuur en hebben geen
beslissingsbevoegdheid.
Artikel 29. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de
voorzitter en de secretaris van het bestuur gezamenlijk en aan de
voorzitter en de penningmeester van het bestuur gezamenlijk en, voor
het geval van belet of ontstentenis van één hunner, aan hun
plaatsvervanger(s).
3.
Het bestuur respectievelijk de in lid 2 bedoelde bestuurders kan/kunnen
zich ter zake van zijn/hun vertegenwoordigingsbevoegdheid door een
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien
verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te
beschikken over banksaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de
volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
4.
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde doet geen afbreuk aan
het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel.
5.
Bestuurders aan wie krachtens de statuten
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend oefenen deze
bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen
waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is
besloten.
FINANCIËN
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Artikel 30. Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit:
- contributies;
- donaties;
- bijdragen;
- subsidies;
- sponsorgelden;
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
- overige baten.
2. a. Ieder gewoon lid, ieder buitengewoon lid en iedere entiteit is jaarlijks
een contributie verschuldigd. Het bedrag van de contributie wordt
jaarlijks door de ledenraad tijdens de jaarvergadering vastgesteld; zij
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende contributie betalen.
Ereleden en leden van verdienste zijn van de verplichting tot het
betalen van contributie vrijgesteld.
b. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van
contributie.
3. Een donateur is verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke
bijdrage te betalen, waarvan de minimale omvang door de ledenraad
tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
4. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
5. Bij reglement kunnen nadere regels worden gegeven omtrent het bedrag
van de contributies en donaties.
Artikel 31. Boekhouding
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en
van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Onverminderd het hiervóór in artikel 18 bepaalde is het bestuur verplicht
jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de
staat van baten en lasten van de vereniging te maken en op papier te
stellen.
3. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren.
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4. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar.
REGLEMENTEN
Artikel 32. Huishoudelijk reglement/andere reglementen
1. In aanvulling op- of ter uitvoering van de statuten is de ledenraad
bevoegd bij huishoudelijk reglement en/of andere reglementen nadere
regels te geven omtrent de onderwerpen ten aanzien waarvan dit in deze
statuten uitdrukkelijk is bepaald en voorts omtrent alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling in het belang van de vereniging
gewenst voorkomt.
2. Vaststelling dan wel wijziging van het huishoudelijk reglement of een
ander reglement geschiedt bij besluit van de ledenraad op voorstel van
het bestuur dan wel, indien dit schriftelijk wordt verzocht, door tenminste
een zodanig aantal afdelings-, IDG- en entiteitsvertegenwoordigers als,
mede gelet op het bepaalde in artikel 21, bevoegd is tot het uitbrengen
van één/tiende (1/10) gedeelte der stemmen in de vergaderingen van de
ledenraad. De ledenraad kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur,
als het voorstel tot vaststelling dan wel wijziging niet van hem afkomstig
is, de gelegenheid heeft gehad zich daarover te beraden.
3. Een besluit tot vaststelling dan wel wijziging van het huishoudelijk
reglement en/of een ander reglement treedt in werking dertig dagen
nadat daarvan met behulp van een op dat tijdstip geëigend
communicatiemiddel mededeling is gedaan aan alle leden, tenzij de
ledenraad bij dat besluit een later tijdstip van inwerkingtreding heeft
vastgesteld.
4. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen mogen geen
bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of deze statuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 33. Besluiten tot statutenwijziging
1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatshebben door een besluit
van de ledenraad in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste
dertig dagen bedragen, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend.
2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten
tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, ter kennis brengen van alle
afdelingen, IDG-en en entiteiten en hun vertegenwoordigers.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de ledenraad slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de
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stemmen.
4. Het in de vorige leden bepaalde is niet van toepassing indien in de
vergadering van de ledenraad alle afdelingen, IDG-en en entiteiten conform
deze statuten vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 34. Inwerkingtreding besluiten tot statutenwijziging
1. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
2. De bestuurders 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
handelsregister.
3. Het bestuur brengt na statutenwijziging de volledige doorlopende tekst
van de statuten met behulp van een op dat tijdstip geëigend
communicatiemiddel ter kennis van de leden.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 35. Ontbinding
1.
Behoudens in de overige gevallen genoemd in artikel 2:19 van het
Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een daartoe
strekkend besluit van de ledenraad, genomen met ten minste twee
derde van de stemmen.
2.
Bij de oproeping tot de in het eerste lid bedoelde vergadering moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de
vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
vergadering moet ten minste dertig dagen bedragen, de dag van
oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
3.
De ledenraad stelt bij haar in het eerste lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo na vereffening, met dien
verstande dat het batig saldo niet zal vervallen aan degenen die ten tijde
van het besluit tot ontbinding lid zijn van de vereniging, doch zal worden
bestemd voor door de ledenraad te bepalen zodanige doeleinden als
het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
4.
Zo nodig is de ledenraad bevoegd bij haar in het eerste lid bedoelde
besluit een of meer personen, al dan niet bestuurders en/of
verenigingsleden, te benoemen tot vereffenaars van het vermogen van
de vereniging.
5.
Van de ontbinding wordt door de vereffenaars opgaaf gedaan aan het
handelsregister.
Artikel 36. Vereffening
1.
Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten
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meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur
daarvan opgaaf aan het handelsregister.
2.
De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk
van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan
moeten aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
3.
Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaar(s) is (zijn)
aangewezen, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen
van de vereniging.
Op hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het
ontslag van bestuurders van toepassing.
4.
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en
aansprakelijkheden als voorheen een bestuurder, voor zover deze
verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
5.
Zijn er twee of meer vereffenaars, dan kan ieder van hen alle
werkzaamheden verrichten waartoe door hen tezamen met gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is besloten.
6.
In geval van vereffening houdt de vereniging op te bestaan op het
tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar(s) doet/doen
daarvan opgaaf aan het handelsregister.
SLOTBEPALING
Artikel 37. Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen
van de vereniging voorzien of waarin gerede twijfel bestaat over de uitleg van
een of meer statutaire of reglementaire bepalingen beslist het bestuur.
Artikel 38. Redelijkheid en billijkheid
1.
De vereniging, haar leden en zij, die krachtens de wet of de statuten bij
de organisatie van de vereniging zijn betrokken, moeten zich als zodanig
jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid
wordt gevorderd.
2.
Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglement of besluit
geldende regel is niet van toepassing voor zover dat in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
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