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STATUTEN 
VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE 

zoals vastgesteld bij notariële akte op XX 
 
NAAM, ZETEL 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE. 
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Elburg, en wel speciaal in de Legerplaats bij 

Oldebroek aldaar. 
3. De vereniging is opgericht op twaalf november negentienhonderdachtenveertig. 

 
DOEL 
Artikel 2. 
De vereniging stelt zich ten doel: 
a. het bevorderen van een hechte kameraadschap onder officieren van het Wapen der Artillerie van 

de Nederlandse krijgsmacht, 
b. het verlenen van een bijdrage aan het bevorderen van het vakmanschap van officieren van dit 

Wapen en van andere officieren die betrokken zijn bij het verlenen van vuursteun of bij 
grondgebonden luchtverdediging, alles in de ruimste zin, en 

c. het verlenen van een bijdrage aan het bevorderen van een zinvolle handhaving van de tradities 
van het Wapen der Artillerie. 
 

MIDDELEN 
Artikel 3. 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, 
b. het doen verschijnen van een verenigingstijdschrift en het doen inrichten en onderhouden van 

een website, 
c. het (doen) plaatsen van vakinhoudelijke artikelen in dat tijdschrift en op die website, 
d. het organiseren van excursies, 
e. het fungeren als platform waarop de leden hun ervaringen en kennis kunnen uitwisselen, 
f. het plegen van overleg en samenwerken met instanties die zich bewegen op de gebieden van de 

doelstellingen van de vereniging, zoals op de gebieden van beroepsopleiding en onderhouden en 
uitbreiden van vakkennis van de officieren als bedoeld in onderdeel b. van artikel 2, en van 
handhaving van tradities, en 

g. andere haar ten dienste staande wettige middelen. 
 

VERENIGINGSJAAR 
Artikel 4. 
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
LIDMAATSCHAP/STATUS 
Artikel 5. 
De vereniging kent: 
1. leden, 
2. donateurs en 
3. begunstigers.  
  



3 
 

Leden 
Artikel 6. 
Lid van de vereniging kan zijn hij/zij die: 
a. ooit als officier is benoemd en aangesteld bij het Wapen der Artillerie van de Nederlandse 

krijgsmacht en niet als officier oneervol is ontslagen, 
b. als cadet in opleiding is voor benoeming tot officier bij het Wapen der Artillerie van de 

Nederlandse krijgsmacht, of 
c. als officier van de Nederlandse krijgsmacht, niet zijnde een officier als bedoeld in lid 1. van dit 

artikel, of als officier van een andere krijgsmacht, direct of indirect samenwerkt of ooit heeft 
samengewerkt met officieren als bedoeld in lid 1. bij het verlenen van vuursteun of 
grondgebonden luchtverdediging binnen het kader van de aan de Nederlandse krijgsmacht 
toegekende taken. 

Voor de leden bedoeld in lid 1. en 2. van dit artikel geldt bovendien het vereiste dat hij/zij de 
Nederlandse nationaliteit bezit of heeft bezeten zonder dat dit aan hem/haar oneervol is ontnomen. 
 
Donateurs 
Artikel 7. 
Behoudens het gestelde in artikel 6.lid 3. kan donateur van de vereniging zijn hij/zij die ooit als 
officier is benoemd en aangesteld bij de Nederlandse krijgsmacht, anders dan het Wapen der 
Artillerie, of bij een andere krijgsmacht en die niet als officier oneervol is ontslagen. 
 
Begunstigers 
Artikel 8. 
Begunstiger van de vereniging kan zijn: 
a. een natuurlijk persoon die krachtens het bepaalde in de artikelen 6 en 7 geen lid of donateur van 

de vereniging kan zijn, en de vereniging wenst te ondersteunen, 
b. een rechtspersoon die de vereniging wenst te ondersteunen. 
 
Toelating 
Artikel 9. 
1. Degene die lid wenst te worden of de status van donateur of begunstiger wenst te verkrijgen 

meldt zich daartoe aan bij het bestuur, onder vermelding van naam, adres, zo mogelijk 
registratienummer en/of geboortedatum, en verder van alle gegevens die op grond van de in de 
artikelen 6 tot en met 8 gestelde eisen van belang zijn. Het oordeel van het bestuur dat de 
gegadigde al dan niet voldoet aan die eisen is beslissend, behoudens de toepassing van het 
bepaalde in lid 3. van dit artikel. 

2. Het bestuur beslist binnen twee maanden na de aanmelding omtrent de toelating en geeft van die 
beslissing schriftelijk kennis aan de gegadigde. 

3. Ingeval van weigering staat de gegadigde beroep open op de Ledenraad die in hoogste instantie 
beslist. 

 
EINDE LIDMAATSCHAP/STATUS 
Artikel 10. 
1. Het lidmaatschap/de status eindigt door: 

a. overlijden, of voor een rechtspersoon/begunstiger, door diens ontbinding, 
b. opzegging door de betrokkene, 
c. opzegging door de vereniging met onmiddellijke ingang, en 
d. ontzetting. 

2. Opzegging door de betrokkene kan slechts schriftelijk geschieden, tegen het einde van het 
verenigingsjaar, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Indien de 
opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap/de status door tot het einde van 
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het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging mogelijk als van de 
betrokkene redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging door de vereniging met onmiddellijke ingang geschiedt door het bestuur en wel: 
a. aan een lid als bedoeld in de onderdelen a. en b. van artikel 6: wanneer deze de Nederlandse 

nationaliteit oneervol verliest, 
b. aan een lid als bedoeld in de onderdelen a. of c. van artikel 6, of aan een donateur: wanneer 

deze als officier oneervol is ontslagen, 
c. aan een lid als bedoeld in onderdeel c. van artikel 6: indien en zodra dit lid niet meer voldoet 

aan de in dat onderdeel gestelde vereisten, en 
d. aan een cadet als bedoeld in onderdeel b. van artikel 6: indien en zodra deze niet meer in 

opleiding is voor officier bij het Wapen der Artillerie van de Nederlandse krijgsmacht. 
Tegen deze opzegging staat geen beroep open. 

4. Opzegging door de vereniging met onmiddellijke ingang geschiedt eveneens door het bestuur 
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of de status 
van de betrokkene te laten voortduren. 

5. Ontzetting geschiedt door het bestuur en wordt slechts uitgesproken wanneer de betrokkene: 
a. ondanks tenminste twee aanmaningen in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde 

bijdrage aan de vereniging of 
b. anderszins in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
6. Ingeval van beëindiging van het lidmaatschap/de status in de loop van een verenigingsjaar blijft 

de jaarlijkse contributie of bijdrage over dat jaar voor het geheel verschuldigd. 
7. Ingeval van opzegging door de vereniging op grond van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, en 

ontzetting is het bepaalde in artikel 11 van toepassing. 
 
Artikel 11. 
1. Voordat het bestuur een besluit neemt tot opzegging op grond van het bepaalde in lid 4 van het 

vorige artikel, of tot ontzetting, als bedoeld in lid 5 van dat artikel, doet het bestuur van zijn 
voornemen daartoe schriftelijk mededeling aan de betrokkene, onder opgave van redenen. Het 
bestuur geeft daarbij de betrokkene in overweging om het lidmaatschap/de status zelf te 
beëindigen. 

2. De betrokkene kan binnen vier weken na ontvangst van de in het vorige lid van dit artikel 
bedoelde mededeling schriftelijk, met redenen omklede, bezwaren indienen tegen het 
voorgenomen bestuursbesluit. 

3. Het bestuur neemt het besluit tot opzegging of ontzetting binnen twee maanden na ontvangst 
van het in het vorige lid bedoelde bezwaarschrift of binnen twee maanden nadat de in dat lid 
bedoelde termijn is verstreken. 

4. Het bestuur stelt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk in kennis van het genomen besluit, met 
opgave van redenen. 

5. De betrokkene staat beroep open op de Ledenraad. Het daartoe strekkende beroepschrift dient 
binnen twee maanden na de in lid 4 bedoelde kennisgeving bij het bestuur te worden ingediend 
en dient de argumenten van de betrokkene te bevatten. Het beroepschrift wordt behandeld in de 
eerste vergadering van de Ledenraad waartoe door het bestuur wordt opgeroepen nadat het 
beroepschrift is ontvangen. De betrokkene wordt door het bestuur uitgenodigd om in die 
vergadering te worden gehoord. 

6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst. 
7. Het lidmaatschap/de status van de betrokkene eindigt op de datum van het in lid 3 van dit artikel 

bedoelde besluit van het bestuur, of, als de betrokkene beroep heeft ingesteld, op de datum van 
het besluit van de Ledenraad waarbij het beroep is verworpen. 

  



5 
 

BESTUUR 
Samenstelling en benoeming  
Artikel 12. 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste zes bestuursleden. In het bestuur worden in 

ieder geval de volgende functies vervuld: 
a. voorzitter; 
b. vicevoorzitter; 
c. secretaris; 
d. penningmeester; 
e. lid-activiteiten; 
f. lid-communicatie. 
Indien er meer dan zes bestuursleden in functie zijn, kan het bestuur één of meer hunner een 
bijzondere taak of functie toekennen zoals:  
g. een lid-externe betrekkingen- en netwerken; 
h. een lid-CWVA-“De Artillerist’; 
i. een lid-liaisonofficier, en 
j. een lid belast met een andere taak of functie. 

2. Benoemingen. 
a. De bestuursleden worden benoemd uit de leden, waarbij wordt gestreefd naar een 

evenwichtige toekenning aan de tot het Wapen der Artillerie behorende korpsen, aan actief en 
niet-actief dienende leden en aan de verschillende leeftijdscategorieën. 

b. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene 
ledenvergadering in functie benoemd. De functie van vicevoorzitter wordt vervuld door de 
Wapenoudste der Artillerie. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onder de 
overige bestuursleden verdeeld. 

c. De overige Bestuursleden kunnen ook door het bestuur zelve worden benoemd, doch slechts 
nadat een voorstel daartoe is onderworpen aan het oordeel van de Ledenraad en met dien 
verstande dat het aantal door het bestuur benoemde bestuursleden altijd minder moet zijn 
dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden. 

d. Leden van de Ledenraad kunnen geen bestuurslid van de vereniging zijn. 
e. Ten aanzien van de door de algemene ledenvergadering te benoemen bestuursleden is/zijn 

het bestuur, de Ledenraad of tenminste vijfentwintig leden gezamenlijk bevoegd tot het 
stellen van kandidaten. De naam van een door het bestuur of de Ledenraad gestelde kandidaat 
wordt uiterlijk bij de oproeping tot de desbetreffende vergadering aan de leden medegedeeld. 
De naam van een door leden gestelde kandidaat moet tenminste tien dagen vóór aanvang van 
deze vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, vergezeld van een door de 
kandidaat getekende verklaring dat hij de eventuele benoeming direct zal aanvaarden. 

3. Elk bestuurslid wordt benoemd voor de periode van vier jaren, tenzij bij diens benoeming een 
kortere periode wordt vastgesteld. 

4. Elk bestuurslid is direct herbenoembaar, met dien verstande dat niemand langer dan twaalf jaar 
achtereen lid van het bestuur kan zijn. 

5. Bevoegdheden. 
a. De algemene ledenvergadering en de Ledenraad zijn te allen tijde bevoegd een bestuurslid dat 

door de algemene ledenvergadering is benoemd te schorsen, en 
b. het bestuur is te allen tijde bevoegd een door hem benoemd bestuurslid te schorsen. 
Een schorsing kan nimmer langer duren dan vier maanden; indien binnen deze termijn geen 
besluit tot ontslag is genomen vervalt de schorsing. 

6. Elk bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat hem heeft benoemd.  
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Bestuursvergaderingen 
Artikel 13. 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als in deze statuten is vereist en voorts telkenmale nadat 

daartoe is opgeroepen door een bestuurslid. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven 
dagen, en de vergaderingen worden gehouden in Nederland, ter plaatse als bij de oproeping te 
bepalen. 

2. Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander bestuurslid. Een bestuurslid kan slechts als vertegenwoordiger van één 
ander bestuurslid optreden. 

3. Indien niet is voldaan aan de in lid 1 van dit artikel gestelde vereisten kunnen niettemin geldige 
besluiten worden genomen, mits in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en mits geen der bestuursleden zich ter vergadering tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet. 

4. In een bestuursvergadering waarin minder dan twee/derde van het aantal in functie zijnde 
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, kunnen geen geldige besluiten worden 
genomen. 

5. Indien in een bestuursvergadering de stemmen omtrent een gedaan voorstel staken beslist de 
voorzitter of en zo ja welk besluit ten aanzien van dat voorstel is genomen. 

6. Op de bestuursvergadering is overigens het bepaalde in de artikelen 24 en 25 zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

7. De eindredacteur van het verenigingstijdschrift wordt voor elke bestuursvergadering opgeroepen 
en hij is bevoegd elke bestuursvergadering met adviserende stem bij te wonen of te doen 
bijwonen door een door hem aangewezen ander lid van de redactie. 

8. Ook bijzondere functionarissen worden voor elke bestuursvergadering opgeroepen en zij zijn 
bevoegd elke bestuursvergadering met adviserende stem bij te wonen. 
 

Bestuurstaak en -bevoegdheid  
Artikel 14. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Ingeval van één of meer vacatures in 

het bestuur blijven de overige bestuursleden een wettig bestuur vormen. 
2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur; de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
3. Het bestuur is slechts met voorafgaande toestemming van de Ledenraad bevoegd te besluiten tot 

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

 
LEDENRAAD 
Samenstelling en benoeming  
Artikel 15. 
1. De vereniging kent een Ledenraad. De Ledenraad heeft evenveel leden als de vereniging 

afdelingen telt. 
2. Lidmaatschap. 

a. Een afdeling met een bestuur benoemt één van haar bestuursleden tot lid van de Ledenraad 
en één van de andere bestuursleden tot plaatsvervangend lid van de Ledenraad. 

b. Bij een afdeling met een afdelingscoördinator fungeert de afdelingscoördinator als lid van de 
Ledenraad en benoemt die afdeling één van haar andere leden tot plaatsvervangend lid van de 
Ledenraad. 

3. Elke benoeming van een lid of een plaatsvervangend lid van de Ledenraad geschiedt voor de 
periode van twee tot vier jaren. Een op grond van deze bepaling aftredend (plaatsvervangend) lid 
van de Ledenraad is terstond herbenoembaar. 
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4. Het lid van de Ledenraad dat aftreedt als bestuurslid van de afdeling die hem heeft benoemd 
verliest daardoor ook zijn functie van lid van de Ledenraad. 

5. Elke afdeling is te allen tijde bevoegd de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid van de 
Ledenraad ongedaan te maken, doch alleen met gelijktijdige benoeming van een nieuw lid of 
plaatsvervangend lid. 

6. Leden van het bestuur van de vereniging kunnen geen lid of plaatsvervangend lid van de 
Ledenraad zijn. 
 

Vergaderingen van de Ledenraad  
Artikel 16. 
1. De ledenraad vergadert in beginsel drie keer per jaar, in beginsel fysiek bijeen of in bijzondere 

gevallen, na goedkeuring door de leden van de Ledenraad, op enig digitale wijze. In voorkomend 
geval kan de zomervergadering vervallen. De ledenraadvergaderingen vinden plaats: 
a. in het voorjaar (hierna de voorjaarsvergadering te noemen), te houden tussen één februari en 

één mei, doch tenminste vier weken vóór de datum van de jaarvergadering; 
b. in de zomer (hierna de zomervergadering te noemen), te houden tussen één mei en één 

september, doch tenminste vier weken na de datum van de jaarvergadering; 
c. in het najaar (hierna de najaarsvergadering te noemen), te houden tussen één september en 

één december. 
2. Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls daartoe wordt opgeroepen door het bestuur. 

Op schriftelijk verzoek van tenminste drie leden van de Ledenraad is het bestuur verplicht tot het 
oproepen van een vergadering zodanig dat deze wordt gehouden binnen vier weken na dat 
verzoek. Indien de oproeping niet binnen veertien dagen na het verzoek is gedaan kunnen de 
verzoekers zelf tot oproeping van de vergadering overgaan. 

3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, en de vergaderingen worden 
gehouden in Nederland, ter plaatse als bij de oproeping te bepalen. Bij elke oproeping worden de 
te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. Ieder lid van de Ledenraad kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van de Ledenraad. Een lid van de Ledenraad kan slechts als 
vertegenwoordiger van één ander zodanig lid optreden. 

5. Indien niet is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde vereisten kunnen niettemin geldige 
besluiten worden genomen, mits in een vergadering waarin alle leden van de Ledenraad aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn en mits geen der leden zich ter vergadering tegen deze wijze van 
besluitvorming verzet. 

6. In een vergadering van de Ledenraad waarin minder dan de helft van het maximaal aantal 
stemmen als bedoeld in lid 9 kan worden uitgebracht, kunnen geen geldige besluiten worden 
genomen. 

7. Het bestuur woont elke vergadering van de Ledenraad bij en brengt daarin verslag uit van de 
lopende zaken van de vereniging. De bestuursleden hebben in de vergadering een adviserende 
stem. Voor wat betreft de leiding van de vergadering en de verslaglegging van het ter vergadering 
verhandelde is het bepaalde in artikel 25 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 

8. Oproeping eindredacteur en bijzondere functionarissen. 
a. De eindredacteur van het verenigingstijdschrift wordt voor elke vergadering opgeroepen en hij 

is bevoegd elke vergadering met adviserende stem bij te wonen of te doen bijwonen door een 
door hem aangewezen ander lid van de redactie. 

b. Ook de bijzondere functionarissen worden voor elke vergadering opgeroepen en zij zijn 
bevoegd elke vergadering met adviserende stem bij te wonen. 

9. Elk lid van de Ledenraad is bevoegd tot het uitbrengen van vijf stemmen, vermeerderd met zoveel 
stemmen als de afdeling die hem/haar heeft benoemd, tientallen leden telt. Een niet volgemaakt 
tiental geldt als een volledig tiental. Voor de bepaling van het aantal leden van de afdeling is de 
stand in de ledenadministratie per de eerste dag van de maand waarin de vergadering wordt 
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gehouden maatgevend. In de vergadering wordt zo nodig medegedeeld hoeveel stemmen bij een 
voltallige vergadering maximaal kunnen worden uitgebracht. 
 

Taak en bevoegdheden van de Ledenraad  
Artikel 17. 
1. Onverminderd de hem bij deze statuten toegekende bevoegdheden heeft de Ledenraad tot taak: 

a. het vaststellen van de door het bestuur voorgelegde begroting voor het komende 
verenigingsjaar, alsmede het vaststellen van de onderscheiden minima van de contributies en 
bijdragen voor dat verenigingsjaar; 

b. het uitbrengen van een preadvies omtrent het door het bestuur voorgelegde ontwerp van de 
jaarrekening en omtrent benoemingen die door de algemene ledenvergadering moeten 
worden gedaan; 

c. het geven van adviezen omtrent de door de onderscheiden afdelingen of het bestuur van de 
vereniging gemaakte plannen en zo nodig de coördinatie van deze plannen; 

d. het zowel ongevraagd als gevraagd geven van adviezen aan het bestuur; 
e. het doen van voorstellen aan de algemene ledenvergadering. 

2. De onderwerpen genoemd in onderdeel a. van het vorige lid komen in ieder geval aan de orde in 
de najaarsvergadering, de onderwerpen genoemd in onderdeel b. van het vorige lid komen in 
ieder geval aan de orde in de voorjaarsvergadering en de onderwerpen genoemd in onderdeel c. 
van het vorige lid komen in ieder geval aan de orde in de zomervergadering en in de 
najaarsvergadering. 

3. De Ledenraad heeft het recht om een bestuurslid wegens niet-behoorlijke taakvervulling te 
schorsen. De Ledenraad draagt er zorg voor dat binnen vier maanden na de schorsing een 
algemene ledenvergadering wordt gehouden, die zal beslissen omtrent ontslag van het 
geschorste bestuurslid dat wel opheffing van de schorsing. 

 
AFDELINGEN 
Afdelingen en leden  
Artikel 18. 
1. De vereniging kent afdelingen van leden, onderscheiden in: 

a. afdelingen van actiefdienende leden, en 
b. regionale afdelingen. 

2. Het aantal afdelingen, de plaats van vestiging van afdelingen van actiefdienende leden en de 
gebiedsgrenzen van regionale afdelingen worden bepaald door het bestuur met voorafgaande 
toestemming van de Ledenraad. 

3. Een actief dienend lid: 
a. dat als cadet in opleiding is voor benoeming tot officier bij het Wapen der Artillerie van de 

Nederlandse krijgsmacht, behoort tot de afdeling Cadetten Wapenvereniging der Artillerie. 
Indien en zolang dat lid evenwel de vaktechnische opleiding volgt, behoort dat lid tot de 
afdeling onder b. bedoeld, waar dat lid de bedoelde opleiding volgt. 

b. dat op functie is geplaatst, behoort in beginsel tot een afdeling van actief dienende officieren; 
de registratieve korpsindeling is daarbij het uitgangspunt. 

c. dat de dienst als officier verlaat, wordt ingeschreven in een regionale afdeling naar keuze, 
tenzij hij/zij wenst te blijven behoren tot zijn/haar afdeling van actief dienende officieren. In 
dat geval kan hij/zij daarin geen bestuursfuncties meer vervullen. 

Voor overige leden geldt dat hun woonplaats beslissend is tot welke regionale afdeling zij 
behoren. 

4. Op schriftelijk verzoek van een lid, gericht aan het bestuur van de vereniging, wordt dit lid geacht 
te behoren tot een andere afdeling dan die waartoe hij/zij op grond van het in het vorige lid 
bepaalde zou behoren. 

5. Zowel de Ledenraad als tenminste vijfentwintig leden kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken 
een afdeling op te richten. 
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6. Een afdeling wordt opgeheven door: 
a. een besluit van de vergadering van de leden van de desbetreffende afdeling, of 
b. een besluit van het bestuur, genomen met voorafgaande toestemming van de Ledenraad.  

 
Afdelingsbestuur en overige bepalingen 
Artikel 19. 
1. Functies.  

a. Het bestuur van elke afdeling bestaat uit tenminste drie bestuursleden, met de volgende 
functies: 
(1) voorzitter; 
(2) secretaris; 
(3) penningmeester; 
(4) lid van de Ledenraad; 
(5) plaatsvervangend lid van de Ledenraad. 
Alle functies zijn met elkaar verenigbaar, met dien verstande dat een lid van de ledenraad niet 
ook plaatsvervangend lid van de Ledenraad kan zijn. 

b. Een afdelingsbestuur kan het bestuur van de vereniging schriftelijk melden dat het 
afdelingsbestuur kleiner of incompleet is, mits dat afdelingsbestuur de taken zoals vermeld in 
deze statuten en het huishoudelijk reglement kan vervullen en alle uit de bestuurstaak 
voortvloeiende verplichtingen kan nakomen. 

c. In plaats van een bestuur van een afdeling kunnen de leden van die afdeling desgewenst een 
afdelingscoördinator benoemen, als zij geen bestuur volgens de bepalingen van deze statuten 
kunnen benoemen, of de organisatie van de afdelingsactiviteiten zoveel mogelijk willen 
overdragen aan het bestuur van de vereniging en nog wel bestaansrecht voor de afdeling zien. 
De afdelingscoördinator onderhoudt contact met het landelijk bestuur voor alle regelingen en 
activiteiten ten behoeve van de afdeling, regelt de financiële zaken en bewaakt het 
zogenaamde lief-en-leed binnen de afdeling. Hij wordt gesteund door een vertegenwoordiger 
van het bestuur. 

2. Benoemingen. 
a. De leden van het bestuur van een afdeling, of de afdelingscoördinator worden door de leden 

van de afdeling benoemd uit de tot die afdeling behorend leden van de vereniging. 
b. Elke benoeming geschiedt voor een periode van twee tot vier jaren. Een op grond van deze 

bepaling aftredend bestuurslid, of de afdelingscoördinator, is terstond herbenoembaar 
3. In het huishoudelijk reglement worden bepalingen opgenomen omtrent: 

a. de vergaderingen, de taken en de bevoegdheden van het afdelingsbestuur of de 
afdelingscoördinator. 

b. de vergaderingen van de leden van de afdeling; 
c. het opstellen en indienen van afdelingsplannen; 
d. al hetgeen verder regeling behoeft. 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
Algemeen  
Artikel 20. 
Algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als in deze statuten is vereist en voorts 
telkenmale nadat daartoe is opgeroepen door het bestuur. 
 
Jaarvergadering  
Artikel 21. 
1. De algemene ledenvergadering wordt in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
ledenvergadering. In geval van calamiteiten kan de termijn van zes maanden worden aangepast 
na goedkeuring van de Ledenraad. 
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2. In deze algemene ledenvergadering, in deze statuten ook de jaarvergadering genoemd, brengt het 
bestuur verslag uit en legt het rekening en verantwoording af van zijn in het afgelopen 
verenigingsjaar gevoerde bestuur, onder overlegging van een jaarrekening. 

3. Het ontwerp van de jaarrekening wordt door het bestuur aan de Ledenraad gezonden ter 
behandeling in de voorjaarsvergadering; het ter zake door de Ledenraad uit te brengen preadvies 
wordt bij de behandeling van de jaarrekening op de jaarvergadering aan de orde gesteld. 

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks op voorstel van het bestuur een kascommissie, 
bestaande uit drie leden, die geen deel uitmaken van het bestuur of van de Ledenraad. Tenminste 
één maand voor de dag waarop de jaarvergadering zal worden gehouden zendt het bestuur het 
ontwerp van de jaarrekening aan de kascommissie. De kascommissie onderzoekt deze stukken en 
brengt aan de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het 
oordeel van de kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van 
de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 

5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de 
vereniging te geven. 
 

Plaats van en oproeping tot de vergadering  
Artikel 22. 
1. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland, ter plaatse als door het bestuur 

te bepalen. Als door omstandigheden buiten de invloed van het bestuur van de vereniging een 
fysieke samenkomst binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar onmogelijk is en naar 
verwachting later in het jaar ook niet mogelijk zal zijn, kan het bestuur van de vereniging besluiten 
een digitale vergadering te beleggen en leden en donateurs in staat te stellen daaraan deel te 
nemen met een elektronisch communicatiemiddel, daarin het woord te voeren en, uitgezonderd 
donateurs, hun stemrecht uit te oefenen. Het huishoudelijk reglement geeft nadere bepalingen 
omtrent een digitale vergadering. 

2. Op schriftelijk verzoek van de Ledenraad of van tenminste vijfentwintig leden is het bestuur ver- 
plicht tot het oproepen van een algemene ledenvergadering zodanig dat deze wordt gehouden 
binnen zes weken na dat verzoek. Indien de oproeping niet binnen veertien dagen na het verzoek 
is gedaan, kan de Ledenraad of kunnen de verzoekers zelf tot oproeping van de vergadering 
overgaan. 

3. De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt door mededeling aan de leden en 
donateurs in het verenigingstijdschrift en op de website van de vereniging op een termijn van 
tenminste vier weken, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 
 

Toegang tot de vergadering en rechten van anderen dan leden  
Artikel 23. 
1. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben de leden en donateurs, alsmede degenen 

die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 
2. Donateurs hebben, naast leden, het recht tijdens algemene ledenvergaderingen het woord te 

voeren. 
 

Stemmingen  
Artikel 24. 
1. Stemgerechtigd in algemene ledenvergaderingen zijn slechts de leden. Ieder van hen heeft één 

stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid te doen 
uitbrengen. Een lid kan voor ten hoogste twee anderen als gevolmachtigde optreden. Een 
volmacht tot het uitbrengen van een stem dient schriftelijk te worden verleend; de volmacht 
dient voor aanvang van de vergadering aan de secretaris van het bestuur te zijn overgelegd en 
door het bestuur te zijn erkend. Tegen het besluit tot het niet erkennen van een volmacht staat 
geen beroep open. 
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2. Over personen wordt schriftelijk en over zaken wordt mondeling gestemd. De voorzitter van de 
vergadering bepaalt in het geval van een stemming of deze betrekking heeft op personen dan wel 
op zaken. Een stemming over personen kan ook bij acclamatie geschieden. 

3. Wanneer de stemmen staken vindt een tweede stemming plaats. Staken alsdan de stemmen 
opnieuw dan beslist het lot indien de stemming personen betrof en wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen indien de stemming zaken betrof. 

4. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid van stemmen is voorgeschreven worden 
besluiten in vergaderingen bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Blanco 
uitgebrachte stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet meegeteld voor het 
bepalen van de voorgeschreven meerderheid van stemmen. 
 

Leiding en notulen  
Artikel 25. 
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de 

vicevoorzitter en bij beider afwezigheid door het bestuurslid dat daartoe door de overige 
bestuursleden wordt aangewezen. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering 
zelf in haar leiding en in haar verslaglegging. 

2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de 
secretaris, dan wel door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen ander lid van het 
bestuur. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van deze vergadering 
ondertekend. 

 
GELDMIDDELEN 
Artikel 26. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. de jaarlijkse contributies van de leden en van de donateurs, en de jaarlijkse bijdragen van de 

begunstigers; 
b. schenkingen, legaten en erfstellingen; 
c. renten en andere baten. 
Erfstellingen kunnen door het bestuur niet anders dan onder voorrecht van boedelbeschrijving 
worden aanvaard. 
 
BIJZONDERE FUNCTIONARISSEN 
Artikel 27. 
1. Het bestuur van de vereniging is bevoegd bijzondere functionarissen te benoemen, die het 

bestuur bijstaan in de uitoefening van bestuurstaken, of die bijzondere opdrachten in het belang 
van de vereniging vervullen. Daarbij valt te denken aan: 
a. Een of meer administrateurs, die belast zijn met het voeren van de administratie, het 

bijhouden van van het ledenbestand, de administratie van het verenigingstijdschrift, het 
beheren van de website van de vereniging en de regeling van vergaderingen, en 

b. Een of meer projectofficieren, die belast zijn met de planning, de organisatie en de uitvoering 
van bepaalde projecten, of met de ondersteuning van projecten die voortvloeien uit geplande 
activiteiten. 

2. Een bijzondere functionaris behoeft geen lid van de vereniging te zijn. 
3. Als het bestuur van oordeel is dat aan een bijzondere functionaris een vergoeding toekomt, stelt 

het ook die vergoeding vast.  
4. Het bestuur is bevoegd een bijzondere functionaris van zijn functie te ontheffen. 
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VERENIGINGSTIJDSCHRIFT 
Artikel 28. 
1. Het in onderdeel b. van artikel 3 van deze statuten bedoelde verenigingstijdschrift draagt de 

naam ‘Sinte Barbara’. 
2. Het bestuur bepaalt het karakter van ‘Sinte Barbara’. 
3. De redactie van ‘Sinte Barbara’ bestaat uit drie of meer redacteuren, die door het bestuur worden 

benoemd en ontslagen. Het bestuur benoemt één van de redacteuren tot eindredacteur. 
4. De redactie is voor de inhoud van ‘Sinte Barbara’ verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
5. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen aangaande ‘Sinte Barbara’ en de 

redactie worden opgenomen. 
6. De redactie verleent in ‘Sinte Barbara’ plaatsruimte voor publicaties die het bestuur noodzakelijk 

acht met betrekking tot het besturen van de vereniging. 
 

EERBEWIJZEN 
Artikel 29. 
1. Een lid dat zich voor de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt, kan worden 

benoemd tot erevoorzitter. Er kan slechts één erevoorzitter zijn. 
2. Leden die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk hebben gemaakt kunnen worden benoemd 

tot ereleden. 
3. De benoeming tot erevoorzitter of erelid geschiedt door de algemene ledenvergadering, op 

voordracht van het bestuur, welke voordracht slechts met toestemming van de Ledenraad kan 
worden gedaan. 

4. Aan personen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kan het bestuur 
legpenningen toekennen. Het bestuur kan normen vaststellen ter zake van het toekennen van 
legpenningen. 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 30. 
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast waarin onder meer al die 

zaken worden vastgesteld die nadere regeling behoeven. 
2. Het bestuur, de Ledenraad alsook vijfentwintig leden van de vereniging kan/kunnen aan de 

algemene ledenvergadering voorstellen doen tot wijziging en/of aanvulling van het huishoudelijk 
reglement. 

3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of met 
deze statuten. 

 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 31. 
1. Het bestuur, de Ledenraad alsook vijfentwintig leden kan/kunnen aan de algemene 

ledenvergadering voorstellen doen tot wijziging en/of aanvulling van deze statuten. 
2. Het besluit tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 

genomen in een vergadering waartoe is opgeroepen met speciale vermelding dat in die 
vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan. 

3. Bij die oproeping wordt een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, meegezonden. Tegelijk met die oproeping 
wordt dat afschrift op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd. 

4. Het besluit tot wijziging van de statuten kan door de vergadering slechts worden genomen met 
een meerderheid van tenminste twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte geldige 
stemmen. 

5. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
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ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 32. 
1. De algemene ledenvergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. Het bepaalde in de leden 

1, 2, 3 en 4 van artikel 31 is van overeenkomstige toepassing. 
2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar 

vermogen nodig is. 
3. De vereffening geschiedt door het bestuur onder toezicht van de Ledenraad. 
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 
5. Een eventueel overschot na vereffening wordt bestemd voor een doel dat naar het oordeel van 

de Ledenraad zoveel mogelijk strookt met het doel van de vereniging. 
 

SLOTBEPALING 
Artikel 33. 
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur. 
 


