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Doorlopende tekst van de statuten van de statutair te gemeente Zeewolde gevestigde 

en te Zeewolde aan de Stevinweg 2 (3891 EA),  kantoorhoudende vereniging: 

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), welke vereniging is 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40408806. 

 

Laatste statutenwijziging bij akte op eenendertig mei tweeduizend achttien verleden, 

voor mr. Bertus Klein, notaris, gevestigd in de gemeente Noordoostpolder, 

kantoorhoudende te Emmeloord. 

============================================================ 

Naam en zetel --------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel ---  

(CVAH) en haar zetel is gevestigd in de gemeente Zeewolde. -----------------------------  

Begripsomschrijvingen ---------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

In deze statuten wordt verstaan onder: ----------------------------------------------------------  

a. Algemene Vergadering: de vergadering van leden en afgevaardigden van de ------  

afdelingen belast met het goedkeuren van het gevoerde en te voeren beleid; -------  

b. Afdeling: een door het Centraal Bestuur in het leven geroepen onderdeel van de -  

vereniging, dat de dagelijkse belangen behartigt van leden in een vastgesteld -----  

gebied, onder eindverantwoordelijkheid van het Centraal Bestuur; ------------------  

c. Regio: een door het Centraal bestuur vastgesteld gebied omvattend één of ---------  

meerdere afdelingen; ------------------------------------------------------------------------  

d. Raad van Advies: raadgevend en controlerend orgaan op het gebied van alle ------  

relevante beleidsterreinen; ------------------------------------------------------------------  

e. Centraal Bestuur: door de Algemene Vergadering benoemd bestuur van de -------  

vereniging; ------------------------------------------------------------------------------------  

f. Portefeuillehouder: lid van het Centraal Bestuur gekozen en benoemd door de ----  

Algemene Vergadering; ---------------------------------------------------------------------  

g. Regiobestuurder: door de afdelingen in een regio benoemde onbezoldigd ----------  

bestuurder, die werkt onder verantwoordelijkheid van de betreffende ---------------  

afdelingsbesturen; ----------------------------------------------------------------------------  

h. Secretariaat: landelijk secretariaatskantoor van de vereniging; -----------------------  

i. Directeur: is in opdracht van de secretaris belast met de dagelijkse leiding van ---  

het secretariaat; -------------------------------------------------------------------------------  

j. Congresvoorstel: een voorstel tot besluitvorming welk door het Centraal Bestuur  

is aangeduid als een congresvoorstel. -----------------------------------------------------  

Doel en middelen ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de ambulante ---  

ondernemers, in de ruimste zin des woords. ---------------------------------------------  

2. De vereniging wil dit doel bereiken door: ------------------------------------------------  

 a. invloed uit te oefenen op het treffen van voorzieningen die bevorderlijk zijn  

aan het doel bij overheden en publiek- en privaatrechtelijke organisaties; ----  

 b. vertegenwoordiging in privaat- en publiekrechtelijke organisaties; ------------  

 c. bevorderen en stimuleren van bedrijfstakgerichte opleidingen en trainingen;  
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 d. gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan overheden, publiek- --  

en privaatrechtelijke organisatie en andere voor de bedrijfstak relevante -----  

organisaties; -----------------------------------------------------------------------------  

 e. het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteunende projecten voor de ----------  

bedrijfstak;-------------------------------------------------------------------------------  

 f. het ontwikkelen van collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de ----------  

ambulante handel, het afsluiten van de daarbij behorende collectieve ---------  

arbeidsovereenkomsten (cao's) en het daarbij optreden als ----------------------  

onderhandelingspartij; -----------------------------------------------------------------  

 g. het oprichten en in stand houden van fondsen en instellingen bevorderlijk ---  

aan het doel; -----------------------------------------------------------------------------  

 h. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten; -------------------------------  

 i. periodieke uitgifte van een vakblad en andere (elektronische) publicaties; ---  

 j. alle overige wettige middelen, die het doel van de vereniging kunnen ---------  

bevorderen. ------------------------------------------------------------------------------  

Verenigingsjaar en verenigingsduur ------------------------------------------------------------  

Artikel 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende --  

jaar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging is opgericht op eenentwintig juni negentienhonderdeenentwintig voor -  

onbepaalde tijd. ------------------------------------------------------------------------------------  

Lidmaatschap ---------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kent leden, seniorleden, ereleden en begunstigers. --------------------  

2. Leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in -----  

artikel 1 van het huishoudelijk reglement.------------------------------------------------  

3. Seniorlidmaatschap is mogelijk voor ex-ondernemers die - op het moment van ---  

aanvraag - ten minste tien (10) jaar lid van de vereniging zijn, hun ------------------  

bedrijfsactiviteiten hebben beëindigd of voornemens zijn te beëindigen en de -----  

binding met de vereniging willen continueren. ------------------------------------------  

4. De wijze van benoeming van ereleden wordt bij huishoudelijk reglement ----------  

geregeld. ---------------------------------------------------------------------------------------  

5. Beëindiging en opzegging lidmaatschap dient te gebeuren conform artikel 3 van -  

het huishoudelijk reglement. ---------------------------------------------------------------  

6. Begunstiger zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde -  

in artikel 2 van het huishoudelijk reglement. --------------------------------------------  

Afdelingen ------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het Centraal Bestuur stelt vast in welke gebieden in het land afdelingen worden -  

opgericht en welke gemeenten tot die afdelingen behoren. ----------------------------  

2. Naast regionaal georiënteerde afdelingen kent de vereniging categoriale -----------  

afdelingen, zoals diegenen die het beroep van standwerken uitoefenen en andere -  

onderscheidende groepen binnen de Ambulante Handel. ------------------------------  

3. Naast de regionale afdelingen en de categoriale afdelingen kent de vereniging de  

afdeling Nederland. In deze afdeling worden de leden toegelaten die woonachtig  

zijn in een gebied waar geen regionale afdeling actief is, die actief zijn vanaf een  

solitaire standplaats of die zelf hebben aangegeven bij voorkeur lid te zijn van ---  
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de bedoelde afdeling Nederland. -----------------------------------------------------------  

4. De wijze van verkiezing van afdelingsbestuurders, werkwijze, taken en ------------  

bevoegdheden, zijn nader geregeld in het huishoudelijk reglement. -----------------  

5. Het Centraal Bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de ----------  

afdelingen en stelt het takenpakket, werkwijze, bevoegdheden en -------------------  

verantwoordingsverplichtingen van de afdelingsbestuurders vast. -------------------  

Regio's -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Een of meerdere afdelingen kunnen door het Centraal Bestuur worden ingedeeld in ---  

regio's. Doel van het instellen van regio's is het optimaliseren van informatie -----------  

uitwisseling, de afstemming tussen afdelingen onderling en het bevorderen van --------  

samenwerking bij afdelingsoverstijgende kwesties. ------------------------------------------  

Raad van Advies -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging  kent een Raad van Advies  (RvA) die tot taak heeft het -------------  

controleren van het Centraal Bestuur en het gevraagd of ongevraagd adviseren ---  

van het Centraal Bestuur, de Algemene Vergadering  op organisatorisch, ----------  

financieel,  juridisch, arbeid technisch en alle andere relevante beleidsterreinen. --  

De Raad van Advies heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het ---  

algemene beleidsplan van de vereniging. De Raad van Advies legt rekening en ---  

verantwoording af aan de Algemene Vergadering. -------------------------------------  

2. De Raad van Advies is bevoegd tot het geven van adviezen met betrekking tot ---  

initiatieven welke de vereniging ten goede komen en heeft toegang tot alle --------  

informatie binnen de vereniging. ----------------------------------------------------------  

3. De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Advies ---  

worden nader geregeld in een door de Algemene Vergadering vast te stellen ------  

reglement. -------------------------------------------------------------------------------------  

Centraal Bestuur -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9 (verkiezing en benoeming) -----------------------------------------------------------  

1. Het bestuur van de vereniging berust bij het Centraal Bestuur, bestaande uit ------  

minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden. -------------------------------------------  

2. De leden van het Centraal Bestuur worden gekozen door de Algemene ------------  

Vergadering voor een periode van vier (4) jaar. -----------------------------------------  

3. De verkiezing gebeurt op basis van één of meerdere voordrachten. Tot het --------  

opmaken van voordrachten zijn uitsluitend de afdelingsbesturen bevoegd. ---------  

 Een dergelijke voordracht dient uiterlijk twee (2) maanden - voorafgaande aan ---  

een Algemene Vergadering - aan het Centraal Bestuur te worden aangeboden.----  

 Die voordracht moet zijn vergezeld van een curriculum vitae en een ----------------  

bereidverklaring van iedere kandidaat. ---------------------------------------------------  

4. De voordrachten worden vermeld op de agenda van de eerstvolgende algemene --  

vergadering. -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Als er geen kandidaat is voor een functie in het Centraal Bestuur, dan dient de ---  

Raad van Advies voor een voordracht zorg te dragen. ---------------------------------  

6. In een voordracht tot benoeming van een lid van het Centraal Bestuur, worden ---  

van de kandidaat vermeld de leeftijd, beroep en de betrekkingen die worden ------  

bekleed of zijn bekleed, voorzover die van belang zijn voor de vervulling van de  

taak. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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7. De functie van lid van het Centraal Bestuur is onverenigbaar met de functies van  

lid van de Raad van Advies en regiobestuurder. ----------------------------------------  

8. Samenstelling en gedragscode lidmaatschap worden in het huishoudelijk ----------  

reglement geregeld. --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10 (taken) ----------------------------------------------------------------------------------  

1. Het Centraal Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en -----  

heeft - behoudens hetgeen elders bij of krachtens deze statuten is opgedragen -----  

aan andere organen van de vereniging -  alle daaruit voortvloeiende en daarmee --  

samenhangende wettelijke en andere bevoegdheden, daaronder begrepen de ------  

uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering en het zorg dragen ----  

voor naleving van statuten en reglementen. ----------------------------------------------  

2. Het Centraal Bestuur kent portefeuillehouders. Het aantal portefeuilles en de -----  

inrichting daarvan is ter vaststelling aan het Centraal Bestuur. -----------------------  

3. Het Centraal Bestuur werkt volgens de uitgangspunten van collegiaal bestuur. ----  

Besluitvorming genomen met meerderheid van stemmen is bindend. ---------------  

4. Voor het aangaan van geldleningen evenals het kopen, vervreemden of ------------  

bezwaren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging  

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor een derde sterk maakt of zich --  

tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, heeft het Centraal --  

Bestuur vooraf goedkeuring nodig van de Raad van Advies en legt achteraf -------  

verantwoording af aan de Algemene Vergadering. -------------------------------------  

5. Het Centraal Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor een goede --------------  

communicatie binnen en buiten de vereniging, door onder andere de uitgifte van -  

een vakblad, nieuwsbrieven, periodieken, beheer en onderhoud van een website. -  

 Het Centraal Bestuur treedt tevens op als enig woordvoerder van de vereniging --  

tegenover buitenstaanders. ------------------------------------------------------------------  

6. Het Centraal Bestuur vervult de werkgeversfunctie voor de medewerkers van ----  

het secretariaat van de vereniging en is verantwoordelijk voor het aanstellen en --  

ontslaan en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden en salariëring. --------------  

7. De leden van het Centraal Bestuur hebben het recht alle door of namens enig -----  

orgaan van de vereniging uitgeschreven vergaderingen bij te wonen. Zij hebben -  

daar een adviserende stem. -----------------------------------------------------------------  

8. Het Centraal Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. ---------  

 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen --  

met de secretaris. -----------------------------------------------------------------------------  

9. Voor de tijdige en juiste uitvoering van de besluiten van het Centraal Bestuur is -  

de secretaris verantwoordelijk. -------------------------------------------------------------  

Regiobestuurders -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Regiobestuurders worden uit de leden van de vereniging gekozen door de in een -  

regio samengebrachte afdelingen voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. -  

 Elke regio benoemt één (1) regiobestuurder.---------------------------------------------  

2. De regiobestuurder heeft een adviserende rol en staat de afdelingsbesturen bij in -  

de uitoefening van de hun toekomende taken, bereidt het periodieke overleg ------  

mede voor en draagt zorg voor een goede communicatie van en naar Centraal ----  

Bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. De functioneringseisen zijn bij huishoudelijk reglement geregeld. De --------------  
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regiobestuurder is verantwoording schuldig aan en werkt in opdracht van het -----  

afdelingsbestuur of - na afstemming -  van het Centraal Bestuur. --------------------  

4. Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt door of onder -----------------------  

verantwoordelijkheid van de secretaris. --------------------------------------------------  

5. Via schriftelijk mededeling van de afdelingsbesturen, die de regiobestuurder -----  

hebben benoemd, kan deze worden geschorst of uit zijn functie worden ------------  

ontheven. --------------------------------------------------------------------------------------  

Secretariaat -----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging beschikt over een landelijk secretariaatskantoor. Daar zijn ----------  

werkzaam de in dienst van de vereniging en/of deelnemingen zijnde ---------------  

medewerkers. ---------------------------------------------------------------------------------  

 De secretaris geeft leiding aan het secretariaat. Taken kunnen worden --------------  

gedelegeerd of gemandateerd aan een directeur of diens plaatsvervanger. ----------  

2. Het Centraal Bestuur kan besluiten tot het aanstellen van een directeur. ------------  

3. Het aanstellen en ontslaan van de medewerkers, alsmede het vaststellen van ------  

arbeidsvoorwaarden en salariëring, behoren tot de verantwoordelijkheid van het -  

Centraal Bestuur. -----------------------------------------------------------------------------  

Algemene Vergadering ---------------------------------------------------------------------------  

Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, --  

die niet door de wet of de statuten aan het Centraal Bestuur zijn opgedragen. -----  

2. Elk kalenderjaar wordt een Algemene Vergadering gehouden. In die ---------------  

vergadering brengt het Centraal Bestuur het jaarverslag uit over de gang van -----  

zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het verslagjaar. Het legt ---  

de balans en staat van baten en lasten en de daarover afgegeven ---------------------  

accountantsverklaring met een toelichting, ter goedkeuring aan de Algemene -----  

Vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. -----  

Ontbreekt de ondertekening van één van hun, dan wordt daarvan onder opgave --  

van redenen melding gemaakt. Na verloop van zes (6) maanden na afloop van----  

het boekjaar kan ieder lid in rechte vorderen van het Centraal Bestuur dat zij -----  

deze verplichtingen nakomen. --------------------------------------------------------------  

3. De Algemene Vergadering wordt gehouden in een door het Centraal Bestuur te --  

bepalen locatie, datum en tijdstip. De vergadering wordt voorgezeten door de ----  

voorzitter van het Centraal Bestuur of diens plaatsvervanger. ------------------------  

4. De oproep voor de Algemene Vergadering dient schriftelijk en/of via een ---------  

elektronisch communicatiemiddel te gebeuren aan de leden tenminste vier (4) ----  

weken vóór die vergadering. ---------------------------------------------------------------  

5. Alle leden van de vereniging hebben toegang op vertoon van een geldig bewijs --  

van lidmaatschap. Over toelating van andere personen dan leden beslist het -------  

Centraal Bestuur. -----------------------------------------------------------------------------  

6. De Algemene Vergadering bestaat uit leden en afgevaardigden van de -------------  

afdelingen. Uiterlijk één maand (1) vóór de dag waarop een Algemene ------------  

Vergadering wordt gehouden, doen de afdelingsbesturen aan het Centraal ---------  

Bestuur melding van wie in die Algemene Vergadering als afgevaardigden -------  

zullen optreden. Bij het in gebreke blijven vervalt het stemrecht van die -----------  

afdeling. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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7. Leden van het Centraal Bestuur en de Raad van Advies kunnen geen ---------------  

afgevaardigden zijn in de Algemene Vergadering. -------------------------------------  

Stemmingen ----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Alvorens de Algemene Vergadering wordt gehouden zullen door de leden --------  

worden gestemd op de Congresvoorstellen. In de Algemene Vergadering wordt --  

op andere voorstellen uitsluitend gestemd door de afgevaardigden. Bij de ---------  

oproeping voor de Algemene Vergadering zullen de Congresvoorstellen door ----  

het Centraal Bestuur aan de leden kenbaar worden gemaakt. -------------------------  

2. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. ----------------------------------------------  

3. De afvaardiging van een afdeling brengt op een Algemene Vergadering -----------  

stemmen uit naar rato van het aantal van haar leden aan het einde van het ---------  

afgelopen verenigingsjaar en wel: ---------------------------------------------------------  

 a. één (1) stem per vijftig (50) leden of een gedeelte daarvan, tot een ------------  

maximum van vijf (5) stemmen; -----------------------------------------------------  

 b voor meer dan tweehonderdvijftig (250) leden: voor de eerste ------------------  

tweehonderdvijftig (250) leden vijf (5) stemmen en voor de meerdere leden -  

één stem per tweehonderdvijftig (250) leden of een gedeelte daarvan. --------  

4. Elke afdeling kan in de Algemene Vergadering haar stem doen uitbrengen bij ----  

schriftelijke, door het afdelingsbestuur te ondertekenen, volmacht. ------------------  

Afgevaardigden van een afdeling kunnen slechts voor één (1) andere afdeling bij  

volmacht stem(men) uitbrengen. De volmacht dient te zijn ondertekent, -----------  

gedateerd en op naam te zijn gesteld. -----------------------------------------------------  

5. De schriftelijke volmacht moet vóór aanvang van de Algemene Vergadering aan  

de voorzitter ter hand worden gesteld. ----------------------------------------------------  

6. Stemming over zaken gebeurt mondeling en over personen schriftelijk bij niet- --  

getekende gesloten stembriefjes. -----------------------------------------------------------  

7. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is toegestaan, mits dat gebeurt op --  

voorstel van de voorzitter. ------------------------------------------------------------------  

8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid, -  

helft plus één (1), van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten  

niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn ---  

verworpen. Bij stemming over personen is degene gekozen die het hoogste -------  

aantal doch tenminste de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen ---  

op zich heeft verkregen. ---------------------------------------------------------------------  

 Indien bij twee (2) opeenvolgende stemmingen geen van de kandidaten de --------  

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, -----  

wordt opnieuw gestemd. Bij deze stemming is diegene gekozen die het hoogste --  

aantal van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Bij staken van de ----  

stemmen beslist het lot. ---------------------------------------------------------------------  

9. Overal waar in deze statuten het huishoudelijk reglement wordt gesproken over --  

"uitgebrachte stemmen", wordt daaronder verstaan geldig uitgebrachte stemmen.  

Uitsluitend bij stemming over personen worden ook blanco stemmen beschouwd  

als geldig te zijn uitgebracht. ---------------------------------------------------------------  

10. Bij stemming over het gevoerde beleid van een lid van het Centraal Bestuur kan -  

afkeuring hiervan met meer dan twee/derde (2/3e) meerderheid, worden -----------  

beschouwd als een motie van afkeuring. -------------------------------------------------  
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11. Indien geen vertrouwen bestaat in het door het lid van het Centraal Bestuur -------  

gevoerde beleid of in een of meer leden van het Centraal Bestuur, kan door de ---  

Algemene Vergadering een motie van wantrouwen worden ingediend. -------------  

12. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door de ----------  

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de --------  

inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet -----------  

schriftelijk vastgelegd voorstel. ------------------------------------------------------------  

13. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van de in het vorige lid bedoelde oordeel --  

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de -  

meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet ----  

hoofdelijk gebeurde, een stemgerechtigde aanwezige dit wenst. ---------------------  

 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  

stemming. -------------------------------------------------------------------------------------  

14. In de Algemene Vergadering  kan worden  gestemd door middel van een ----------  

elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. ----------  

Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch ------------------------  

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan---------------  

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. ----------------------------------  

15. De Algemene Vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan --  

het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de Algemene -----  

Vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de -------------  

voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. ----------------------------------------  

Buitengewone Algemene Vergadering ---------------------------------------------------------  

Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Naast de Algemene Vergadering bedoeld in artikel 13, kan een Buitengewone----  

Algemene Vergadering worden bijeengeroepen door het Centraal Bestuur, zo ----  

vaak als dat noodzakelijk wordt geacht. --------------------------------------------------  

2. Het Centraal Bestuur is verplicht tot het oproepen van een Buitengewone ---------  

Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken, na het  

indienen van een schriftelijk verzoek bij het Centraal Bestuur door een zodanig --  

aantal afdelingsbesturen of aantal leden die bevoegd zijn tot het uitbrengen van --  

één/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering. ---------  

3. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het ----------  

verzoek elektronisch is vastgelegd. --------------------------------------------------------  

4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, --------  

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene Vergadering ---  

overgaan. --------------------------------------------------------------------------------------  

Geldmiddelen en contributies --------------------------------------------------------------------  

Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------------  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ----------------------------------------------  

a. contributies; -----------------------------------------------------------------------------------  

b. subsidies en vergoedingen van publiek- en privaatrechtelijke organen; -------------  

c. schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste twee (2) slechts onder het ----  

recht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; --------------------------------  

d. opbrengsten uit het vermogen van de vereniging; ---------------------------------------  

e. opbrengsten van deelnemingen; -----------------------------------------------------------  

f. vergoedingen voor geleverde diensten, projecten en geselecteerde producten -----  
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voor derden; -----------------------------------------------------------------------------------  

g. alle overige baten. ----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Ieder lid is verplicht jaarlijks de vastgestelde contributie te betalen. -----------------  

2. Het contributiejaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het ------------------  

daaropvolgende jaar. -------------------------------------------------------------------------  

3. Eerst na ontvangst van de contributiebetaling volgt toezending van het bewijs ----  

van lidmaatschap voor de betreffende periode. ------------------------------------------  

Artikel 18 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het Centraal Bestuur is verantwoordelijk voor een juiste registratie van de --------  

leden, de administratie van de contributie en voor het beheer van alle financiële --  

middelen van de gehele vereniging. -------------------------------------------------------  

2. Onder deze middelen zijn mede begrepen de gelden welke de afdelingen voor ----  

eigen gebruik - op grond van besluitvorming door de Algemene Vergadering - ---  

worden toegewezen. -------------------------------------------------------------------------  

3. Het Centraal Bestuur stelt de regels vast voor een verantwoord beheer en ----------  

controle van de in lid 2 bedoelde financiële middelen en legt daarover -------------  

verantwoording af aan de Algemene Vergadering. -------------------------------------  

Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Afdelingen kunnen leden niet verplichten tot betaling van één of meer bijzondere of --  

aanvullende bijdragen ten behoeve van de afdeling. -----------------------------------------  

Rekening en verantwoording ---------------------------------------------------------------------  

Artikel 20 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het Centraal Bestuur is verplicht: ---------------------------------------------------------  

 a. van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te ---------  

houden, dat daaruit te allen tijde van de rechten en verplichtingen kennis ----  

kan worden genomen; -----------------------------------------------------------------  

 b. jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het verenigingsjaar een ------  

staat van baten en lasten van de vereniging en haar deelnemingen op te ------  

maken. -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Het Centraal Bestuur is jaarlijks verplicht een financieel verslag, van de -----------  

administratie van de vereniging, te laten samenstellen door een accountant. Deze  

accountant brengt jaarlijks binnen vier (4) maanden aan het Centraal Bestuur -----  

een rapport over het voorbije boekjaar uit. De Raad van Advies, --------------------  

afdelingsbestuurders en afgevaardigden worden van deze rapportage in kennis ---  

gesteld. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Deze jaarrekening met toelichting ligt ter inzage voor de afdelingsbestuurders ----  

bij het secretariaat van de vereniging. -----------------------------------------------------  

4. De jaarrekening wordt behandeld in en vastgesteld door de Algemene -------------  

Vergadering. De behandeling van de jaarrekening dient uiterlijk binnen zes (6)---  

maanden na afloop van het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft plaats te --  

vinden. -----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Voor aanvang van het kalenderjaar in de maand december, stelt de Algemene ----  

Vergadering de begroting vast. Deze bevoegdheid kan worden gemandateerd -----  

aan de Raad van Advies. --------------------------------------------------------------------  

Jaarverslag ------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 21 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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De Secretaris brengt na afloop van elk kalenderjaar een verslag uit, zijnde een ---------  

overzicht van de activiteiten en de gang van zaken binnen de vereniging. ----------------  

Statutenwijziging ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 22 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. In de statuten van de vereniging kan slechts verandering worden aangebracht -----  

door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de ---  

mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Dit met ---------  

inachtneming van de wettelijke bepalingen. De termijn voor oproeping tot een ---  

dergelijke vergadering bedraagt tenminste vier (4) weken. ----------------------------  

2. Zij die de oproeping voor een Algemene Vergadering, ter behandeling van een ---  

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zes (6) weken ---  

vóór die vergadering afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen -----------  

wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis van de besturen van de -------------  

afdelingen en de afgevaardigden brengen. -----------------------------------------------  

3. Voor een besluit tot wijziging is tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte  

stemmen vereist. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Het Centraal Bestuur zal binnen een termijn van vier (4) weken na de --------------  

vergadering van het besluit tot statutenwijziging een uittreksel van notulen --------  

opstellen welke zal worden getekend door de voorzitter en secretaris. --------------  

Artikel 23 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat een notariële akte --  

is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het Centraal -----  

Bestuur bevoegd. Dat dient binnen een termijn van uiterlijk twee (2) maanden ---  

na het besluit van de Algemene Vergadering te gebeuren. ----------------------------  

2. Het Centraal Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van ---  

de gewijzigde statuten te deponeren bij de Kamer van Koophandel waar de -------  

vereniging is ingeschreven in het handelsregister. --------------------------------------  

Ontbinding en vereffening ------------------------------------------------------------------------  

Artikel 24 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, -  

genomen met ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen,  

in een vergadering waar ten minste drie/vierde (3/4e) van de leden van de ---------  

vereniging vertegenwoordigd is. -----------------------------------------------------------  

2. Bij gebreke van het vereiste vergaderquorum kan - ongeacht het aantal ter --------  

vergadering vertegenwoordigde leden - tot ontbinding worden besloten op een ---  

volgende, ten minste acht (8) dagen docht uiterlijk dertig (30) dagen na de eerste  

te houden vergadering. Dat moet gebeuren met een meerderheid van twee/derde -  

(2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------  

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering, ---  

moet worden meegedeeld dat op die vergadering zal worden voorgesteld de ------  

vereniging te ontbinden. --------------------------------------------------------------------  

4. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een -------  

voorstel tot ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vier (4) weken vóór ---  

de vergadering, afschrift van dat voorstel ter kennis brengen aan de leden, de -----  

afdelingen evenals aan de Raad van Advies. ---------------------------------------------  

5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, gebeurt -  

de vereffening door het Centraal Bestuur. ------------------------------------------------  



10 

 

 

6. Een eventueel batig saldo zal worden besteed aan door de Algemene ---------------  

Vergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging  

overeenstemmen. -----------------------------------------------------------------------------  

7. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de -------------  

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de ----  

bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement zoveel mogelijk van --  

kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet -----  

aan haar naam worden toegevoegd "liquidatie".-----------------------------------------  

Reglementen ----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 25 -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het Centraal Bestuur stelt het huishoudelijk reglement, een reglement Raad van -  

Advies en eventuele andere reglementen vast en zal de leden in de eerstvolgende  

Algemene Vergadering daarvan op de hoogte stellen. De Algemene Vergadering  

heeft tevens het recht om voormelde reglementen vast te stellen en te wijzigen. --  

2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke afwijken van of in strijd  

zijn met bepalingen van de wet of deze statuten, tenzij afwijkingen worden -------  

toegestaan door de wet of deze statuten. --------------------------------------------------  


