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STATUTEN VVON
1 JANUARI 2014
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1. De Vereniging draagt de naam: Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland,
afgekort hierna te noemen: VVON.
2. Zij is opgericht op drieëntwintig maart negentienhonderd zesenveertig en heeft haar zetel
in de gemeente Amsterdam.
3. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2.
1. De Vereniging heeft ten doel: de behartiging van de belangen van haar gewone leden,
waaronder medebegrepen is de sociale- en rechtspositionele belangen, zulks verband
houdende met hun hoedanigheid van voetbaloefenmeester, alsmede het bevorderen van
de beoefening van het voetbalspel in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de
ruimste zin des woords.
2. Zij tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen, besprekingen, studiebijeenkomsten, lezingen en
andere bijeenkomsten betreffende voetbalaangelegenheden en andere daarmee
verwant zijnde of zijdelings verband houdende aangelegenheden.
b. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de sociale belangen van haar gewone
leden.
c. de kennisneming en de bestudering van al datgene dat van belang kan zijn voor het
voetbalspel.
d. het bevorderen van het contact tussen haar leden onderling en tussen haar leden
enerzijds en diegenen die wel de bevoegdheid van de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond of buitenlandse voetbalbond hebben verkregen tot het trainen van
voetbalspelers en geen lid zijn van de vakbond anderzijds. Het buitenlandse diploma
dient echter getoetst te worden door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond met
betrekking tot bestaande regels in Nederland.
e. het uitgeven van een officieel orgaan van de Vereniging en andere geschriften.
f. het voeren van onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en
arbeidsomstandigheden van de leden en het afsluiten van een Collectieve
Arbeidsovereenkomst.
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g.

het (doen) houden van cursussen, bijscholingen en andere bijeenkomsten ter
verrijking van de kennis en/of technische vaardigheden van de leden;
h. de vertegenwoordiging van de leden ter behartiging van hun belangen;
i. het aanwenden van andere wettige middelen binnen het kader van de doelstelling
van de Vereniging.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3.
De Vereniging kent gewone leden, ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste.
Gewone Leden
Artikel 4.
1. Gewone leden zijn:
a. natuurlijke personen die voldoen aan de in het Algemeen Reglement van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, hierna te noemen: KNVB, verplicht gestelde
eisen ter zake van de bevoegdheid om als trainer/coach werkzaam te zijn;
b. natuurlijke personen die weliswaar niet als trainer/coach werkzaam zijn maar wel
betrokken zijn bij de opleiding van voetbalspelers.
2. Verzoeken om toelating tot het gewone lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk tot
het Bestuur (hierna: Bestuur) van de Vereniging te worden gericht, onder opgave van
naam, voorletters, adres, geboortedatum en plaats, rekeningnummer, telefoonnummer,
emailadres, diploma en licentienummer ( indien van toepassing), alsmede de nationaliteit
van de verzoeker.
De hiervoor genoemde gegevens dienen op elektronische wijze aan de VVON te worden
verstrekt door gebruik te maken van de op haar website beschikbaar gestelde rubriek:
“Aanvraag lidmaatschap VVON” in de balk bij het openingsscherm “lid worden”.
3. Het lidmaatschap wordt verkregen door de inschrijving in het ledenregister van de
Vereniging.
4. Het Bestuur beslist over de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie
maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt.
5. Indien het lidmaatschap wordt geweigerd moet het desbetreffende besluit ten spoedigste
met opgave van redenen schriftelijk aan de betrokkene worden medegedeeld.
6. Tegen een dergelijk besluit staat binnen één maand na ontvangst van de mededeling,
beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 5.
Gewone leden die behoren tot de in het voorgaande artikel lid 1 sub a genoemde categorie,
zijn gehouden het Bestuur van de Vereniging te informeren omtrent de eventuele wijziging
in/van hun bevoegdheid om als trainer/coach werkzaam te zijn.
Artikel 6.
1. Indien een lid van de Vereniging werkzaamheden verricht als trainer/coach zonder dat
hij/zij aan de daartoe in het hiervoor genoemde artikel 4 door de KNVB gestelde eisen
voldoet, dient hij/zij dit per omgaande aan de secretaris van het Bestuur van de VVON
te melden.
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2.

De in het voorgaande lid genoemde melding dient ook plaats te vinden indien gedurende
de uitoefening van de werkzaamheden als trainer/coach de bevoegdheid daartoe vervalt.
3. Het Bestuur van de VVON zal naar aanleiding van de in de vorige leden bedoelde
melding, de maatregelen nemen die zij geraden acht.
Artikel 7.
1. Indien zou blijken dat een lid van de Vereniging als trainer/coach werkzaam is zonder
dat hij/zij aan de daartoe in het hiervoor genoemde artikel 4 lid 1 sub a door de KNVB
gestelde eisen voldoet, en daarvan geen melding maakt, zal het lid zijn geschorst met
ingang van de dag waarop het Bestuur van de VVON hem/haar daarvan bij aangetekend
verzonden brief in kennis stelt.
2. De schorsing is evenzeer van toepassing indien zou blijken dat een lid van de Vereniging
weliswaar voldoet aan de in het Algemeen Reglement van de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond verplicht gestelde eisen ter zake van de bevoegdheid om als trainer/coach
werkzaam te zijn, maar met de daarbij verkregen licentie een ander gelegenheid biedt als
trainer/coach werkzaam te zijn, ongeacht de wijze waarop die gelegenheid wordt
geboden.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging van de zijde van het gewone lid welke opzegging bij aangetekend
schrijven dient te geschieden aan het Bestuur van de Vereniging.
b. door opzegging namens de Vereniging, welke opzegging bij aangetekend schrijven
dient te geschieden aan het gewone lid, terwijl deze opzegging geschiedt door het
Bestuur.
c.. door ontzetting van de zijde van het Bestuur; het betrokken gewone lid wordt ten
spoedigste bij aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in
kennis gesteld.
d. door overlijden van een gewoon lid, of wanneer een gewoon lid het vrije beheer
over zijn vermogen verliest.
e. doordat een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het
lidmaatschap zijn gesteld, te voldoen.
2. Opzeggingen als bedoeld in lid 1 sub a en b van dit artikel dienen te geschieden vóór één
november van elk jaar.
3. De opzegging, bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel kan alleen geschieden ingeval:
a. een gewoon lid niet meer voldoet aan een of meer voorwaarden als bedoeld in
artikel 4 lid 1 dan wel redelijkerwijze van de Vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Dit is ondermeer het geval indien een lid na bij
aangetekend schrijven te zijn aangemaand niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Een en ander ter beoordeling van het Bestuur;
b. wanneer een lid handelingen verricht welke de Vereniging in ernstige mate schaden,
zulks ter beoordeling van het Bestuur;
c. wanneer een lid overige, niet in dit artikel genoemde verplichtingen jegens de
Vereniging, niet nakomt.
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4.

Ontzetting door het Bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang plaatsvinden op
grond van het feit dat het betrokken gewone lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Op
een besluit van het Bestuur tot ontzetting is het bepaalde artikel 4 lid 6 van
overeenkomstige toepassing. Het gewone lid is van rechtswege geschorst gedurende de
tijd van de behandeling van het beroep. Wordt de ontzetting door de algemene
vergadering vernietigd, dan vervalt de schorsing van rechtswege en vindt voor zover
mogelijk herstel in de vorige toestand plaats.
5. a. Het Bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van een jaar of korter
ingeval een lid in strijd handelt met de verplichtingen aan zijn lidmaatschap
verbonden of door handelingen, gedragingen of nalaten het belang van de
Vereniging in ernstige mate heeft geschaad of dreigt te schaden.
b. Gedurende de schorsingsperiode mag het lid zijn aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet uitoefenen.
Het Bestuur kan de schorsingsperiode eenmaal verlengen voor een periode van
maximaal een jaar. Een geschorst lid blijft gehouden de financiële en andere
verplichtingen van de leden na te komen en is daarvoor aansprakelijk.
c. Het Bestuur dient tijdens de schorsingsperiode van een lid een besluit te nemen ten
aanzien van het eventueel verder functioneren van het lid na de schorsing.
6. Geschorste, opgezegde of ontzette leden zijn bevoegd binnen één maand na ontvangst
van deze kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering. In de vergadering waarin het beroep wordt behandeld, heeft de
betrokkene tijdens de behandeling van het beroep recht van toegang en mag daarin het
woord voeren.
7. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft toch de contributie
voor dat gehele boekjaar verschuldigd.
Artikel 9.
Elk lid betaalt één maal per jaar en wel op één januari een contributie, vast te stellen door de
algemene vergadering. Betaling van de verschuldigde contributie vindt plaats door middel van
een automatische incasso, tenzij het Bestuur anders beslist.
Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste.
Artikel 10.
1. Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste kunnen zijn:
natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk voor de Vereniging hebben
gemaakt.
2. Zij worden op voorstel van het Bestuur benoemd en ontslagen door de algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte van de
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e)
van het aantal districten is vertegenwoordigd. Ereleden, erevoorzitters en leden van
verdienste hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord
te voeren. Zij hebben geen stemrecht.
3. Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.
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GELDMIDDELEN
Artikel 11.
1. De geldmiddelen worden gevormd door:
a. de contributies;
b. de in lid 2 van dit artikel bedoelde hoofdelijke omslagen;
c. donaties, erfstellingen en legaten;
d. overige baten.
2. De algemene vergadering kan besluiten tot de heffing van hoofdelijke omslagen over
gewone leden.
BESTUUR
Artikel 12.
1. De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit drie leden.
2. Tot Bestuursleden kunnen worden benoemd: meerderjarige natuurlijke personen, die
gewoon lid, erelid of lid van verdienste zijn van de Vereniging. Bestuursleden kunnen
ook worden benoemd buiten de leden. Het aantal Bestuursleden dat buiten de leden kan
worden benoemd bedraagt ten hoogste het een/derde (1/3e) gedeelte van het aantal in
functie zijnde Bestuursleden.
De Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering, ook te noemen
Ledenraad, die tevens de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in functie
benoemt.
3. De Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal twaalf (12) jaar.
Na een ononderbroken periode van drie (3) jaar is een Bestuurslid aftredend en
herkiesbaar met toestemming en op voordracht van het Bestuur.
In geval van bijzondere omstandigheden kan met toestemming van het Bestuur worden
afgeweken van de in het vorige lid genoemde maximale zittingstermijn van twaalf jaar.
4. Voor de berekening van de in het vorige lid genoemde zittingstermijnen wordt uitgegaan
van één januari tweeduizend veertien, zijnde het jaar waarin de statuten worden
gewijzigd.
5. Ten aanzien van het voorgaande geldt een eenmalige uitzondering die dient te
voorkomen dat alle leden van het Bestuur in hetzelfde jaar zullen aftreden of aftredend
zullen zijn. Het Bestuur zal een rooster van aftreden opstellen waarbij achtereenvolgens
in tweeduizend vijftien de voorzitter, in tweeduizend zestien de secretaris en in
tweeduizend zeventien de penningmeester aftredend zijn.
6. De benoemingen tot Bestuurslid geschieden – behoudens het bepaalde in lid 8 van dit
artikel – uit één of meer bindende voordracht(en). Tot het opmaken van een voordracht
zijn bevoegd het Bestuur evenals een aantal van ten minste vijfentwintig (25) leden. Een
voordracht opgemaakt door het Bestuur wordt bekend gemaakt in de voor de
Ledenraadsvergadering bedoelde oproepingsbrieven. Een voordracht opgemaakt door
ten minste vijfentwintig leden dient schriftelijk en ondertekend door die leden dertig
dagen voor de aanvang van de betreffende Ledenraadsvergadering te worden ingediend
bij het Bestuur.
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7.

Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van
de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
(2/3e) gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.
8. Indien geen voordracht is opgemaakt of indien aan alle voordrachten het bindend
karakter is ontnomen is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
9. De Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
en ontslagen.
10. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur kan door de Ledenraad
slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van het
aantal Ledenraadsleden aanwezig is.
11. Indien de Ledenraad een lid van het Bestuur heeft geschorst, dient de Ledenraad binnen
drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot
opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de
schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op
de dag, waarop de Ledenraad het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de
Ledenraad niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing
van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
12. Een geschorst lid van het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Ledenraad
te verantwoorden en zich daarbij door een advocaat te doen bijstaan.
13. Hij die is benoemd door het Bestuur ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature,
treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten
aftreden.
14. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende Bestuursleden of vormt het overblijvende Bestuurslid niettemin
een wettig Bestuur zelfs indien het aantal buiten de leden benoemde Bestuursleden groter
is dan het één/derde (1/3) gedeelte van het in functie zijnde Bestuur. In dit laatste geval
dient het Bestuur binnen een maand na het ontstaan van deze situatie, een algemene
Ledenvergadering bijeen te roepen. Overigens dient in ontstane vacatures zo spoedig
mogelijk te worden voorzien.
15. De algemene vergadering kan de leden van het Bestuur een geldelijke vergoeding voor
hun werkzaamheden toekennen. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de
leden van het Bestuur worden, voorzover van toepassing, door de Ledenraad vastgesteld.
Artikel 13.
1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de twee andere Bestuursleden dit
nodig acht(en), doch ten minste zesmaal per jaar. Deze vergaderingen kunnen niet
plaatsvinden indien niet ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal in functie zijnde
Bestuursleden aanwezig is.
2. Van het verhandelde worden door de secretaris notulen gehouden, welke na goedkeuring
door de Bestuursvergadering, door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
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3.

De vergaderingen van het Bestuur worden ten minste een week tevoren schriftelijk bijeen
geroepen door de voorzitter of de secretaris.
Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de
meerderheid van de in functie zijnde Bestuursleden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is. Ieder Bestuurslid kan zich ter vergadering door een
medebestuurslid doen vertegenwoordigen mits deze van een schriftelijke volmacht, ten
genoegen van de voorzitter, voorzien is.
Een Bestuurslid kan voor zich en als lasthebber in totaal niet meer dan twee stemmen
uitbrengen.
4. Alle Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
5. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuursleden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten.
Artikel 14.
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
2. Het Bestuur is ook bevoegd, mits met de goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen. Het Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij
de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 15.
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vereniging komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende Bestuursleden.
DISTRICTEN
Artikel 16.
1. Alle leden van de Vereniging zijn ingedeeld in districten. Deze districten kunnen geen
rechtspersoonlijkheid bezitten.
2. Over de instelling, de organisatie, de territoriale begrenzing, de wijziging en de opheffing
van districten wordt op voorstel van het Bestuur beslist door de algemene vergadering.
3. De leden behoren tot het district binnen welk gebied het adres casu quo de postcode van
de woonplaats van de leden is gelegen dat door hen aan de Vereniging is opgegeven.
Districtscoördinatiegroep
Artikel 17.
1. Binnen elk district bestaat een coördinatiegroep van drie personen.
Deze coördinatiegroep draagt zowel zorg voor het (doen) uitvoeren van het
verenigingsbeleid in de districten als voor het (doen) verzamelen van informatie omtrent
de reguliere activiteiten van het betreffende district.
2. Leden van de districtscoördinatiegroep worden tijdens een districtsbijeenkomst gekozen
uit de leden van het betreffende district.
De coördinatiegroep bestaat uit één districtscoördinator en twee
districtsvertegenwoordigers. De leden van de coördinatiegroep worden door en uit de
leden van een district gekozen en benoemd.
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3.

Toegang tot de districtsbijeenkomst en het recht om daarin het woord te voeren hebben
alle leden die tot het betreffende district behoren, evenals alle leden van het Bestuur.
4. In de districtsbijeenkomst hebben alleen de leden die tot dat district behoren stemrecht.
ALGEMENE (LEDEN)VERGADERING/LEDENRAAD
Samenstelling
Artikel 18.
1. Waar in dit reglement en andere binnen de organisatie van de VVON bestaande
regelingen melding wordt gemaakt van de ‘algemene (leden)vergadering’ dient, voor
zover niet wordt bedoeld de vergaderingen en bijeenkomsten van de districten, te
worden gelezen: de Ledenraad van de VVON.
2. De algemene vergadering van de Vereniging, hierna te noemen "Ledenraad", bestaat uit
afgevaardigden van de leden die worden benoemd op de wijze als hierna omschreven.
3. De leden van de Ledenraad worden door en uit de leden gekozen en vertegenwoordigen
de leden in de algemene vergadering. De Ledenraad bestaat uit de afgevaardigden van de
leden die districtsgewijs zijn georganiseerd. Er worden zes districten onderscheiden, te
weten: Noord, Oost, Zuid I, Zuid II, West I en West II. Per district zullen maximaal drie
afgevaardigden in de Ledenraad zitting hebben. Deze drie afgevaardigden zijn de leden
van de hierna genoemde districtscoördinatiegroep. Ten behoeve van de besluitvorming
in de Ledenraad zal aan elk district één (1) stem worden toegekend.
4. Ook indien er voor afgevaardigden in de Ledenraad vacatures zijn, blijft de Ledenraad als
algemene vergadering te allen tijde bevoegd.
Verkiezingen (afgevaardigden) ledenraad
Artikel 19.
1. Elk van het in het voorgaande artikel genoemde district stelt per afgevaardigde-vacature
een voordracht op van één persoon. Het Bestuur maakt deze kandidaatstelling ten minste
vier weken voor de eerstvolgende Ledenraadsvergadering aan de leden bekend.
De bekendmaking aan de leden van de Ledenraad geschiedt schriftelijk en in persoon.
2. Het Bestuur kan, op dezelfde wijze als het district, een kandidaat voordragen indien in
het door het district af te vaardigden aantal leden in de Ledenraad een vacature is
ontstaan die niet door het district wordt vervuld.
3. Degene die tot lid van de Ledenraad is verkozen, ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
4. Alvorens kandidaat-Ledenraadsleden op een voordracht tot benoeming als lid van de
Ledenraad worden geplaatst, dienen zij zich schriftelijk hiermede akkoord te verklaren en
daarbij tevens de doelstellingen van de Vereniging te onderschrijven.
5. De Ledenraadsleden dienen op één januari van het jaar waarin hun eerste zittingsperiode
aanvangt, de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt; tevens dienen zij op die datum
gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een (1) jaar lid van de Vereniging
te zijn.
Voor de berekening van de aaneengesloten periode wordt de lidmaatschapsperiode van
een tussentijds opgevolgde rechtsvoorganger meegeteld.
6. Het lidmaatschap van de Ledenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het
Bestuur van de Vereniging.
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7.

Geen lid van de Ledenraad kunnen zijn natuurlijke personen die:
a. in dienst zijn van de Vereniging;
b. in dienst van de KNVB en/of in dienst van een aan de KNVB gelieerde andere
belangenorganisatie;
c. bestuurlijk actief zijn bij de KNVB en/of bij een aan de KNVB gelieerde andere
belangenorganisatie.
Benoeming , schorsing, ontslag en einde lidmaatschap ledenraad
Artikel 20.
1. De leden van de Ledenraad worden gekozen voor een periode van maximaal twaalf (12)
jaar. Na een ononderbroken periode van drie (3) jaar is een lid van de Ledenraad
aftredend en herkiesbaar op voordracht van het district.
In geval van bijzondere omstandigheden kan met toestemming van de Ledenraad
worden afgeweken van de in het vorige lid genoemde maximale zittingstermijn van
twaalf (12) jaar.
2. Voor de berekening van de in het vorige lid genoemde zittingstermijnen wordt uitgegaan
van een januari tweeduizend veertien, zijnde het jaar waarin de statuten worden
gewijzigd.
3. De zittingsperiode van een lid van de Ledenraad vangt aan op de eerste dag van het
verenigingsjaar, volgende op dat waarin zijn verkiezing plaatsvond.
4. Het district dat bevoegd is een afgevaardigde voor te dragen, is bevoegd een namens dat
district benoemde afgevaardigde te schorsen of te ontslaan.
5. Bovendien is de Ledenraad bevoegd een lid van de Ledenraad te schorsen bij besluit,
mits genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) gedeelte van de
uitgebrachte stemmen. Indien het district namens welke het geschorste lid van de
Ledenraad is benoemd niet binnen drie maanden na de datum van ingang van schorsing
besluit tot ontslag, eindigt de schorsing na het verloop van die termijn.
6. Van de schorsing of het ontslag van een afgevaardigde door het district wordt onverwijld
schriftelijk kennis gegeven aan het Bestuur. In geval van schorsing door de Ledenraad
wordt het district namens welke het geschorste lid van de Ledenraad is benoemd daarvan
onverwijld schriftelijk door het Bestuur in kennis gesteld.
7. Het Ledenraadslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
b. door bedanken voor het Ledenraadslidmaatschap;
c. door toetreding tot het Bestuur;
d. door indiensttreding bij de Vereniging;
e. zodra sprake is van een omstandigheid als bedoeld in het voorgaande artikel lid 7.
Taken en bevoegdheden ledenraad.
Artikel 21.
De Ledenraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
a. het goedkeuren en vaststellen van de jaarrekening van de Vereniging;
b. het jaarlijks goedkeuren en vaststellen van het beleidsplan dat de strategische hoofdlijnen
van beleid bevat voor steeds een periode van drie jaar;
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c.

het jaarlijks goedkeuren en vaststellen van de meerjarenraming, welke een begroting van
de inkomsten, uitgaven, investeringen en de hoogte van de contributie(s) voor de leden
bevat voor steeds een periode van drie jaar;
d. het jaarlijks goedkeuren van het Jaarverslag over de voortgang van de in het Beleidsplan
voorgenomen activiteiten;
e. de verkiezing van de leden van de Ledenraad;
f. het benoemen van, schorsen van en verlenen van ontslag aan de leden van het Bestuur;
g. het kennisnemen van het door het Bestuur opgemaakte externe Jaarverslag;
h. het wijzigen van de statuten van de Vereniging;
i. het nemen van het besluit tot ontbinding van de Vereniging;
j. het goedkeuren van besluiten die door het Bestuur ter goedkeuring aan de Ledenraad
moeten worden voorgelegd;
k. alle andere bevoegdheden die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de
Vereniging zijn opgedragen.
Vergaderingen ledenraad
Artikel 22.
1. De Ledenraad komt jaarlijks ten minste eenmaal per jaar, doch uiterlijk binnen zes
maanden na het einde van het boekjaar in gewone vergadering bijeen.
2. De agenda voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering bevat ten minste de
volgende punten:
a. goedkeuring en vaststelling van de notulen van de vorige Ledenraadsvergadering;
b. het algemeen Jaarverslag van het Bestuur;
c. de jaarrekening/financieel Jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar;
d. het verslag van de door de kascommissie uitgevoerde controle;
e. goedkeuring en vaststelling van de meerjarenraming;
f. de verlening van décharge aan de leden van het Bestuur voor hun bestuur gedurende
het afgelopen verenigingsjaar;
g. besluiten over openstaande of ter vergadering openvallende vacatures in het Bestuur
en in de Ledenraad;
h. besluiten over de contributie voor het lopende boekjaar vastgesteld;
i. de rondvraag.
3. Een buitengewone vergadering van de Ledenraad kan bijeen geroepen worden door het
Bestuur.
4. De Ledenraad komt ook in buitengewone vergadering bijeen binnen vier weken nadat
ten minste een derde (1/3e) gedeelte van de Ledenraadsleden, onder opgave van de te
bespreken onderwerpen, daartoe bij het Bestuur een schriftelijk verzoek heeft ingediend.
Geeft het Bestuur aan een zodanig verzoek niet binnen twee weken gevolg, dan hebben
de verzoekers recht, om zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.
In dat geval is het Bestuur gehouden alle middelen die haar ten dienste staan en die zijzelf
voor het bijeenroepen van de vergadering zou moeten aanwenden zonder berekening
van kosten ter beschikking van de verzoekers te stellen. De buitengewone vergadering
behandelt geen andere onderwerpen dan die vermeld zijn in het desbetreffende verzoek.
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5.

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in lid 4 wordt eveneens voldaan
indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
Artikel 23.
1. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Ledenraad geschiedt door het Bestuur met uitzondering van het geval hiervoor bedoeld in artikel 22 lid 4 - en wel door middel
van een voor de vergadering aan alle Ledenraadsleden toe te zenden agenda, tevens
bevattende tijd en plaats van de vergadering. De minimale oproepingstermijn bedraagt
vier weken.
De bijeenroeping kan ook schriftelijk geschieden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het daartoe door het betreffende
Ledenraadslid bekend gemaakte adres.
2. Het opstellen van de agenda en het voorbereiden van de vergadering geschiedt door het
Bestuur.
3. De leden van de Ledenraad hebben middels een verzoek aan het Bestuur het recht
additionele punten op de agenda te doen plaatsen, mits dit verzoek uiterlijk twee weken
voor de vergadering is ingediend. Indien additionele punten aan de agenda zijn
toegevoegd, wordt daarvan onverwijld doch uiterlijk tien dagen voor de vergadering
schriftelijk door het Bestuur aan de leden van de Ledenraad melding gemaakt.
4. Voorstellen die na de in lid 3 bedoelde datum zijn ingediend, kunnen slechts op de
agenda worden geplaatst, als een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de
geldig uitgebrachte stemmen hiermede instemt.
5. De agenda van de Ledenraadsvergadering wordt door de Ledenraad aan het begin van
elke vergadering definitief vastgesteld. Over zaken die niet op de agenda zijn geplaatst
kan geen beslissing worden genomen.
Artikel 24.
1. De voorzitter van het Bestuur is voorzitter van de vergadering van de Ledenraad.
2. Alle leden van de Ledenraad hebben het recht om tijdens de vergadering het woord te
voeren. Gerechtigd tot spreken zijn ook de ereleden, erevoorzitter en leden van
verdienste en de leden van het Bestuur. Indien daartoe aanleiding bestaat, is de voorzitter
van de vergadering bevoegd met toestemming van de Ledenraad ook anderen over het
aan de orde zijnde agendapunt het woord te verlenen.
3. De vergaderingen van de Ledenraad zijn niet openbaar, tenzij de Ledenraad besluit met
een meerderheid van ten minste de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, dat een
vergadering geheel of voor wat een bepaald agendapunt betreft wel openbaar is.
4. Bij een niet-openbare vergadering hebben behalve de leden van de Ledenraad slechts
ereleden, erevoorzitter en leden van verdienste en leden van het Bestuur en zij, die
daartoe uitdrukkelijk toestemming van de vergadering hebben, het recht de vergadering
bij te wonen.
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Artikel 25.
1. Uitsluitend Ledenraadsleden hebben in de Ledenraadsvergadering per district stemrecht.
Het in de Ledenraad vertegenwoordigde district heeft in de Ledenraadsvergadering één
stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan. De volmacht dient schriftelijk te zijn en moet
vóór aanvang van de vergadering bij de voorzitter van de desbetreffende vergadering zijn
ingeleverd. Een gevolmachtigde kan slechts stemmen voor het district waarvan hij de
volmacht heeft ontvangen. Bij het vaststellen van het resultaat van een stemming worden
blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens het
bepaalde in lid 4 van dit artikel.
2. De Ledenraad besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.
3. Indien over enig voorstel geen stemming wordt verlangd, wordt het geacht met algemene
stemmen te zijn aangenomen. De voorzitter maakt daarvan ter vergadering melding.
4. Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco stemmen dan wel
onthoudingen groter is dan het totaal aantal stemmen dat voor en tegen het voorstel is
uitgebracht.
5. Stemming over zaken geschiedt door handopsteken of met daartoe uitgereikte
stemkaarten, tenzij ten minste vijf Ledenraadsleden hoofdelijke stemming verlangen.
6. Bij staking van stemmen over zaken vindt in dezelfde vergadering op een nader door de
voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats door middel van hoofdelijke stemming.
Indien ook in dat geval de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten en niet ondertekende
stembiljetten.
8. Bij stemming over personen kan op evenveel verschillende personen worden gestemd als
er vacatures zijn.
9. Stembiljetten zijn ongeldig wanneer daarop op meer personen is gestemd dan er
vacatures zijn. Het is wel toegestaan om op minder personen te stemmen dan er
vacatures zijn. De personen die de meeste stemmen krijgen zijn benoemd, althans zoveel
van hen als het aantal te vervullen vacatures bedraagt. Indien op meer personen een
gelijk aantal stemmen is uitgebracht, maar het aantal nog te vervullen vacatures kleiner is,
dient een herstemming tussen deze personen te worden georganiseerd.
10. Op een vergadering van de Ledenraad kunnen pas dan rechtsgeldig besluiten genomen
worden indien meer dan de helft van de leden van de Ledenraad aanwezig of middels
volmacht vertegenwoordigd is.
Artikel 26.
1. Een besluit, genomen in een vergadering waar minder dan de helft van het aantal zitting
hebbende Ledenraadsleden op het moment van stemming aanwezig of middels volmacht
vertegenwoordigd is, of een besluit genomen ten aanzien van een punt dat niet minimaal
tien dagen voorafgaand aan de vergadering op de agenda is gezet, kan door het Bestuur
binnen vier weken na het nemen van het besluit voor vernietiging tijdens de
daaropvolgende Ledenraadsvergadering worden voorgedragen.

blad - 13 -

2.

Een voordracht tot vernietiging wordt steeds gedaan indien binnen twee weken nadat de
besluitenlijst van de betreffende vergadering is toegezonden een daartoe strekkend
verzoek wordt ingediend door ten minste tien leden van de Ledenraad of door het
Bestuur. Van een dergelijke voordracht tot vernietiging stelt het Bestuur de Ledenraad
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek op de hoogte.
3. Een voordracht tot vernietiging heeft schorsende werking.
Artikel 27.
1. Van het verhandelde in de Ledenraadsvergadering worden binnen twee weken door het
Bestuur de ontwerpnotulen en een ontwerpbesluitenlijst opgesteld en aan de
Ledenraadsleden toegezonden.
2. De besluitenlijst en de notulen worden, zo mogelijk, in de eerstvolgende vergadering
door de Ledenraad vastgesteld.
3. De voorzitter en de secretaris van de Ledenraadsvergadering kunnen een verklaring
afgeven ten blijke van de in de betreffende vergadering genomen besluiten.
DE ADVIESCOMMISSIE
Artikel 28.
1. Het Bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taken laten bijstaan door een
adviesorgaan, de adviescommissie. Deze commissie adviseert het Bestuur gevraagd
en ongevraagd over onderwerpen die van belang zijn voor de realisatie voor het doel en
het bestaan van de Vereniging.
2. De coördinatoren van de districtscoördinatiegroepen hebben zitting in de
adviescommissie, tenzij de aard en de inhoud van het (on)gevraagde advies een dermate
specifieke deskundigheid vereist dat het/de district(en) het raadzaam acht(en) dat een
ander lid van de districtscoördinatiegroep tijdelijk in de adviescommissie plaats neemt.
3. Behoudens in omstandigheden zoals hiervoor in vorige lid bedoeld kan de voorzitter van
een districtscoördinatiegroep zich tijdens een bijeenkomst van de adviescommissie laten
vertegenwoordigen door een ander lid van de districtscoördinatiegroep.
4. De leden van de adviescommissie komen zo vaak bijeen als zij dat noodzakelijk achten.
In elk geval komen zij bijeen voor werkzaamheden ter uitvoering van een door het
Bestuur geformuleerd verzoek om advies.
Artikel 29.
1. Ieder district heeft het recht op één stem in de Ledenraad.
Leden van het Bestuur hebben geen stemrecht. De voorzitter der vergadering stelt vast
hoeveel stemmen voor en tegen een voorstel zijn uitgebracht.
2. Ieder district zendt de coördinator en de beide vice-coördinatoren naar de algemene
vergadering.
3. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten der algemene
vergadering genomen met ten minste twee/derde (2/3e) meerderheid van stemmen.
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4.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de twee/derde (2/3e) meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.
Heeft dan wederom niemand ten minste de twee/derde (2/3e) meerderheid verkregen,
dan vinden herstemmingen plaats, totdat, hetzij een persoon de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
echter uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot
wie van beiden is gekozen.
STATUTENWIJZING EN ONTBINDING.
Artikel 30.
1. Een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte der geldige stemmen,
uitgebracht in een vergadering, waarin ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte van het
totaal aantal districten aanwezig is, is vereist voor besluiten strekkende tot wijziging van
de statuten der Vereniging of tot ontbinding van de Vereniging.
2. Indien ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte van het totale aantal districten niet ter
vergadering aanwezig is, kan in een volgende vergadering een besluit over het voorstel
worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal Districten, mits met een
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte der uitgebrachte geldige
stemmen.
3. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging of ontbinding der Vereniging hebben gedaan, moeten ten minste
veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen respectievelijk waarin de bestemming
van het liquidatiesaldo is vermeld, ter kennisneming zenden aan de
districtscoördinatiegroep.
KASCOMMISSIE.
Artikel 31.
1. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie bestaande uit ten minste twee
leden van de Ledenraad.
2. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan
de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
3. De leden van de kascommissie worden geacht de algemene vergaderingen bij te wonen
en daarin het woord te voeren.
4. Het verslag van de kascommissie behoort ten minste veertien (14) dagen voor de
Ledenraad in het bezit te zijn van de Penningmeester/Portefeuillehouder Financiële
Zaken.
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5.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
BOEKJAAR
Artikel 32 .
Het boekjaar der Vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december
daaropvolgend.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 33.
a. Bij huishoudelijk reglement, wat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of
deze statuten, worden de door deze statuten gevorderde en de door de algemene
vergadering nodig geachte regelingen en bepalingen van huishoudelijke aard, de
Vereniging betreffende, vastgesteld.
b. Nadere reglementen betreffende de districten kunnen worden vastgesteld in het
Algemeen Districten Reglement, vast te stellen door de algemene vergadering op voorstel
van het Bestuur.
c. De bepalingen van het Algemeen Districten Reglement mogen niet in strijd zijn met de
wet, deze statuten en/of het huishoudelijke reglement.
Artikel 34.
In de gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist de algemene vergadering.

