
 
 
STATUTEN (BALV 20191207) 
Algemene Vereniging van Reserve Militairen 
 
 
NAAM, ZETEL EN DUUR 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Algemene Vereniging van Reserve Militairen, bij afkorting 

AVRM. 
2. De vereniging is gevestigd te ’s-Gravenhage. 
 
MISSIE 
Artikel 2 
1.  De vereniging heeft als doel: 
 a. De behartiging van de belangen van hen die als reservemilitairen behoren tot de 

Krijgsmacht of daartoe hebben behoord, in het bijzonder de leden van de vereniging. 
 b. Het bevorderen van de saamhorigheid onder de leden van de vereniging. 
 c. Het bijdragen tot de instandhouding van een voor haar taak berekende Krijgsmacht. 
 d. Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de bevolking van het Rijk en zijn 

Krijgsmacht. 
2.  De vereniging tracht haar doel te realiseren door: 
 a. Het houden of doen houden van vergaderingen, bijeenkomsten, militaire oefeningen 

en/of lezingen. 
 b. Het publiceren van periodieken en / of  andere geschriften op de AVRM website dan wel 

het ondersteunen daarvan. 
 c. Het samenwerken, al dan niet in federatief verband met, of het steun verlenen aan 

organisaties en personen die een doel nastreven soortgelijk als of aanverwant aan het 
doel van de vereniging. 

 d. Het, al dan niet in federatief verband, deelnemen in de van overheidswege ingestelde 
overlegorganen. 

 e. Het onderhouden van contacten met overheids- en andere instanties, in het bijzonder met 
militaire instanties. 

 f. Het verzorgen of mede doen verzorgen van persberichten voor nieuwsmedia, alsmede 
het onderhouden van contacten met die media. 

 g. Al hetgeen verder tot het doel van de vereniging bevorderlijk kan zijn.  
 

HET VERENIGINGSJAAR 
Artikel 3 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
 
TERRITORIALE INDELING REGIO’S 
Artikel 4 
1. a. Het grondgebied dat door de vereniging wordt bestreken, is verdeeld in regio’s, waarvan 

de grenzen worden vastgesteld door het algemeen bestuur. 
 b. De leden behoren tot die regio waarbinnen het adres gelegen is dat aan de vereniging is 

opgegeven. Het lid kan aan het algemeen bestuur verzoeken te worden ingedeeld bij 
een andere regio. 

 c. Alle leden hebben gelijke rechten en plichten tenzij in de statuten en reglementen anders 
is bepaald. 



 d. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van een regiobestuur. 
 
VEREISTEN VOOR HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 5 
1.  De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden. 
2.  Gewoon lid kunnen zijn: 
 a. Zij die tot de reservemilitairen van de Krijgsmacht behoren. 
 b. Zij die tot de reservemilitairen van de Krijgsmacht hebben behoord en die eervol zijn 

ontslagen. 
 c. Zij die tot de beroepsmilitairen met een tijdelijk dienstverband van de Krijgsmacht behoren. 
 d. Zij die nadat zij tot de categorie reservemilitairen hebben behoord, overgaan naar de 

categorie beroepsmilitairen met een onbepaald dienstverband, terwijl zij tijdens die 
overgang een functie vervulden binnen het algemeen bestuur, regiobestuur of een door 
het algemeen bestuur ingestelde commissie. Na het beëindigen van die functie wordt het 
lidmaatschap beëindigd dan wel kan het lid zich aanmelden als buitengewoon lid. 

3. Buitengewoon lid kunnen zijn: 
 a. Personen die, nadat ze tot de reservemilitairen hebben behoord, overgaan naar de 

categorie beroepsmilitairen of dienstplichtige militairen. 
 b. Personen die niet behoren onder de bij 2 of 3a genoemde categorieën, die hebben 

getoond belangstelling te bezitten voor de Krijgsmacht in het algemeen en tot de 
categorie van de reservemilitairen in het bijzonder en van wie redelijkerwijs 
mag worden verondersteld dat zij bereid en in staat zijn een daadwerkelijke bijdrage te 
leveren aan het doel van de vereniging. 

4.  Ereleden zijn personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging 
en als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. Zij hebben dezelfde 
rechten als gewone leden. 

 
AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
1.  Gewone leden zijn de in lid 2 van artikel 5 bedoelde personen die zich als zodanig bij het 
 algemeen bestuur van de vereniging hebben gemeld en als zodanig door het algemeen 
 bestuur tot de vereniging zijn toegelaten. 
2.  Buitengewone leden zijn de in lid 3 van artikel 5 bedoelde personen die zich als lid van de 
 vereniging bij het algemeen bestuur hebben gemeld en als zodanig door het algemeen 
 bestuur tot de vereniging zijn toegelaten. 
3.  Het algemeen bestuur is bevoegd om zonder opgaaf van redenen te besluiten tot niet- 
 toelating. Bij niet-toelating staat schriftelijk beroep open bij de Commissie van Beroep. 
4. Ereleden zijn de in lid 4 van artikel 5 bedoelde personen die op voordracht van het algemeen 
 bestuur of tenminste een aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende van 
 de stemmen als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd en deze 
 benoeming hebben aanvaard. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot 
 benoeming van een erelid dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste 
 twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
1.  Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door opzegging door het lid, 
 b. door opzegging door de vereniging, 
 c. door ontzetting (royement), 
 d. door overlijden van het lid. 
2.  Opzegging van het verenigingslidmaatschap door het lid dient te geschieden vóór  
 één december van het lopende boekjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft 
  plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
  verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien 
  redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
3.  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur 
 op de wijze en termijn als bepaald in het vorige lid. Opzegging door de vereniging kan 
 plaatsvinden wanneer een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap 
 zoals gesteld in artikel 5, indien het lid ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdig zijn/haar 



 jaarlijkse contributie of enig ander door hem aan de vereniging verschuldigd bedrag voldoet, 
 alsook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap 
 te laten voortduren. Tegen opzegging door de vereniging is geen beroep mogelijk. 
4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 
 de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer een lid de 
 vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het algemeen 
 bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgaaf van redenen, in 
 kennis stelt. De betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving bij 
 aangetekend schrijven in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep, zulks met 
 inachtneming van artikel 14. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 
 lid geschorst. 
5.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de 
 jaarlijkse contributie voor het gehele jaar door het lid verschuldigd. 
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 8 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden, 
 erfstellingen, legaten, subsidies, schenkingen en andere inkomsten. 
2. Ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd aan de vereniging, waarvan het bedrag 
 wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering 
 kan voor verschillende categorieën van leden afzonderlijke contributiebedragen 
 vaststellen, dan wel één of meer categorieën vrijstellen van de plicht van contributiebetaling. 
3.  Behoudens het geval dat de Algemene Ledenvergadering anders bepaalt, zijn de ereleden 
 vrijgesteld van contributie. 
4.  De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot de heffing van een hoofdelijke omslag 
 over de leden. Het bepaalde in lid 2, tweede zin is daarop van overeenkomstige toepassing. 
5. Het algemeen bestuur kan aan leden op grond van hun beperkte financiële draagkracht, 
 zulks ter beoordeling van het algemeen bestuur, geheel of gedeeltelijke vrijstelling verlenen 
 van contributiebetaling. Het algemeen bestuur dient deze vrijstelling per jaar te verlenen. 
6. a. Erfstellingen worden door de vereniging onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
  aanvaard. 
 b. Indien aan subsidies, schenkingen of legaten lasten of andere verplichtingen door de 
  vereniging zijn verbonden, doet het algemeen bestuur daarvan mededeling aan de 
   Algemene Ledenvergadering. 
 
ALGEMEEN BESTUUR, SAMENSTELLING EN BENOEMING 
Artikel 9 
1.  Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven 
 leden. Het algemeen bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 
 tenminste twee leden. Het algemeen bestuur benoemd uit haar midden een vicevoorzitter, 
 een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter en vicevoorzitter kunnen 
 niet door één persoon vervuld worden.  
2. De leden van het algemeen bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering uit de 
 gewone leden van de vereniging benoemd. Alleen de voorzitter wordt in functie benoemd. 
3.  Bij het ontstaan van een vacature binnen het algemeen bestuur kan het algemeen bestuur 
 besluiten een lid van de vereniging te betrekken bij de door de vacature ontstane 
 werkzaamheden; dat lid vervult zijn werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het 
 algemeen bestuur. Een vacature voor voorzitter dient tijdelijk vervuld te worden door een 
 algemeen bestuurslid. Alle vacatures en tijdelijk vervulde vacatures zullen uiterlijk twee weken 
 voor elke Algemene Ledenvergadering aan de leden schriftelijk ter kennis worden gesteld. 
 Voordrachten voor de algemeen bestuursfuncties door de leden dienen vóór de aanvang 
 van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het algemeen bestuur te zijn ingediend 
 door tenminste een aantal leden dat bevoegd is tot het  uitbrengen van een tiende van de 
 stemmen  
4.  De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde door de Algemene 
 Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Indien in geval van schorsing van een lid 
 van het algemeen bestuur de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie maanden 
 daarna tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing. Het geschorste lid van het 
 algemeen bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering 
 te verantwoorden. 



5. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. De 
 leden van het algemeen bestuur treden af volgens een door het algemeen bestuur op te 
 maken rooster, dat zodanig is ingericht dat ieder jaar tenminste één lid van het algemeen 
 bestuur aftreedt, maar dat nimmer voorzitter en vicevoorzitter tegelijk aftreden. 
 De aftredende algemeen bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse 
 vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn 
 voorganger in.  
6.  Een niet voltallig algemeen bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
7.  Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en 
 de penningmeester tezamen. Het dagelijks bestuur neemt beslissingen die geen uitstel 
 gedogen. Het dagelijks bestuur is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. 
 
 
ALGEMEEN BESTUUR, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 10 
1.  Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens wat 
 elders of krachtens deze statuten is opgedragen aan andere organen van de vereniging, alle 
 daaruit voortvloeiende bevoegdheden. Hieronder zijn met name begrepen de uitvoering van 
 de besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het zorgdragen voor de naleving van 
 de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
2. Het algemeen bestuur is, behoudens het bepaalde in het volgende lid, mede bevoegd tot 
 het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen van registergoederen en tot het afsluiten 
 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 aan 
 derde verbindt. 
3.  Het algemeen bestuur behoeft de voorgaande goedkeuring van de Algemene 
 Ledenvergadering voor 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 aan een derde verbindt. 
 
VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 11 
1.  a. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het algemeen bestuur. 
 b. De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door tenminste twee algemeen 

bestuursleden, te weten de voorzitter en een ander bestuurslid.  
2.  Het algemeen bestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen tot 
 vertegenwoordiging van de vereniging binnen de in de volmacht te stellen grenzen. 
 
COMMISSIES 
Artikel 12 
1.  Het algemeen bestuur kan commissies instellen voor zodanige onderwerpen als het gerade 
 zal oordelen. Het algemeen bestuur is bevoegd commissies te wijzigen, aan te vullen, in te 
 krimpen of op te heffen. 
2.  De bevoegdheden van commissies zijn bij reglement vastgesteld met dien verstande dat 
 commissies slechts dan de vereniging mogen vertegenwoordigen, indien zij daartoe een 
 volmacht hebben van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt aan deze volmacht 
 grenzen. 
3.  De leden van de commissies zijn aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig. 
4.  De leden van de commissies kunnen door het algemeen bestuur worden geschorst of 
 ontslagen. Op deze schorsing of ontslag staat geen beroep open bij de Algemene 
 Ledenvergadering. 
5.  Betreffende de in artikel 18 lid 2 ingestelde commissie van kas en verificatie gelden de in dit 
 artikel vermelde leden 2, 3 en 4, met dien verstande dat waar in dit artikel “algemeen 
 bestuur” staat vermeld dat gelezen dient ter worden als “Algemene Ledenvergadering”. 
6.  Dit artikel is niet van toepassing op de Commissie van Beroep. 
 
COMMISSIE VAN BEROEP 
Artikel 13 
1.  De Commissie van Beroep bestaat uit vijf leden, die door de Algemene Ledenvergadering uit 
 de leden, niet zijnde Hoofd-, en/of regio bestuursleden, worden benoemd. 



2.  De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.  
 De leden van de commissie treden af volgens een door de Commissie op te maken rooster, 
 dat zodanig is ingericht dat ieder jaar tenminste één lid van de Commissie aftreedt.  
 De aftredende Commissieleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse 
 vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger 
 in. 
3.  De Commissie oordeelt uitsluitend over haar voorgelegde in de statuten of reglementen 
 daarvoor vatbaar verklaarde beroepsschriften. 
4.  Is het beroep ingesteld door een van de Commissieleden dan zal dit lid niet deelnemen aan 
 de vergaderingen van de Commissie. Daalt het aantal Commissieleden door deze 
 maatregel tot minder dan drie dan dient de Algemene Ledenvergadering nieuwe 
 Commissieleden met een tijdelijke status te benoemen ten einde de Commissie voltallig te 
 maken. 
5. De Commissie benoemt uit haar leden een voorzitter en een secretaris. 
6.  De Commissie is bevoegd te vergaderen en uitspraak te doen wanneer tenminste drie 
 Commissieleden aan de vergadering deelnemen. 
7.  De Commissie van Beroep doet in alle haar voorgelegde zaken uitspraak binnen een maand 
 na het instellen van het beroep. In het geval de Algemene Ledenvergadering eerst 
 Commissieleden moet benoemen gaat deze termijn in op de dag na de benoeming. 
8. De Commissieleden zullen recht spreken op basis van hoor en wederhoor, en als goede 
 mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn. 
9.  De uitspraak van de Commissie is bindend. 
 
SANCTIES 
Artikel 14 
1.  Een lid dat: 
 a. heeft gehandeld in strijd met deze statuten of reglementen van de vereniging; 
 b. zich zodanig heeft gedragen dat, bij een activiteit waarbij veiligheid een rol speelt, die 

veiligheid in gevaar werd gebracht of kon worden gebracht; 
 c. de vereniging door daden of woorden onredelijk heeft bejegend; 
 d. zich binnen verenigingsverband niet gehouden heeft aan de geldende fatsoensnormen; 

kan door het algemeen bestuur worden gestraft met: 
1. een schriftelijke berisping; 
2. het ontzeggen van bepaalde rechten gedurende een bepaalde tijd; 
3. tijdelijke schorsing; 
4. ontzetting als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder c. 

2.  Alle straffen of maatregelen worden de betrokkene schriftelijk medegedeeld. Indien het 
 bestuur een sanctionering overweegt op grond van de in dit artikel lid 1 onder b genoemde 
 strafbepaling dan zal zij zich laten beraden door de verantwoordelijke (veiligheid) 
 functionaris. 
3.  Tegen een opgelegde straf of maatregel staat de betrokkene beroep open bij de Commissie 
 van Beroep. Het beroep dient te worden ingesteld binnen een maand na het opleggen van 
 de straf of maatregel, bij aangetekend schrijven, gericht aan de secretaris van de vereniging. 
 Gedurende het beroep blijft de opgelegde straf of maatregel van kracht. 
 
REGIO LEDENVERGADERING 
Artikel 15 
1.  De regioledenvergadering komt ten aanzien van aangelegenheden, de regio betreffende, 
 alle bevoegdheden toe, die niet door deze statuten of enig reglement van de vereniging, 
 aan anderen zijn toegekend. 
2.  De regioledenvergadering wordt gevormd door het regiobestuur en in die regio 
 woonachtige leden van de vereniging alsmede leden uit andere regio’s die door het 
 algemeen bestuur aan die regio zijn toegevoegd. 
3.  De regioledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar, op een termijn van tenminste 
 twee weken, bijeengeroepen door het regiobestuur. In deze vergadering legt het 
 regiobestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Zij overlegt de vergadering een 
 algemeen en financieel jaarverslag. 
4.  De leden van het algemeen bestuur hebben toegang tot de regioledenvergadering.  
 Zij mogen daarin het woord voeren, maar hebben vanuit hun functie geen stemrecht.  
 Het regiobestuur draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur tijdig wordt ingelicht over 



 datum, tijd, plaats en agenda van een regioledenvergadering. 
5.  Toegang tot de regioledenvergadering hebben alle leden van de vereniging die in de regio 
 woonachtig zijn, alsmede de leden die door het algemeen bestuur aan die regio zijn 
 toegevoegd. Geschorste leden hebben geen toegang. 
6.  Elk op de vergadering aanwezig regio buitengewoon lid heeft in de regioledenvergadering 
 één stem en elk regio gewoon lid twee stemmen. 
 Het door een stemgerechtigde verlenen van een volmacht tot het uitbrengen van zijn stem 
 door een andere stemgerechtigde is niet mogelijk. 
 
REGIOBESTUUR 
Artikel 16 
1.  Het regiobestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogte zeven leden. De leden van het 
 regiobestuur worden door de leden van de regio benoemd. Op voordracht van het 
 regiobestuur wordt uit de leden van het regiobestuur door het algemeen bestuur een 
 voorzitter benoemd. De overige leden van het regio- bestuur verdelen de overige functies, 
 waaronder die van secretaris en penningmeester. De leden van het regiobestuur worden 
 benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De leden van het regiobestuur treden af 
 volgens een door het regiobestuur op te maken rooster, dat zodanig is ingericht dat ieder 
 jaar tenminste één lid van het regiobestuur aftreedt. De aftredende regiobestuursleden zijn 
 terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 
 rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. 
2. Het regiobestuur is verantwoording verschuldigd aan de regioledenvergadering. 
3.  De voorzitter van het regiobestuur onderhoudt contacten met het algemeen bestuur en 
 vertegenwoordigt op uitnodiging van het algemeen bestuur de regio tijdens algemeen 
 bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de regio bij officiële gelegenheden. 
4.  De secretaris voert namens het regio bestuur de correspondentie en beheert het regio 
 archief. 
5.  De penningmeester beheert de financiën van de regio. 
6.  Het regiobestuur krijgt jaarlijks de beschikking over een budget, te besteden aan 
 regio activiteiten. Het budget is gebaseerd op het jaarlijks regio activiteitenplan met 
 bijbehorende begroting. Het regio- bestuur dient jaarlijks bij het algemeen bestuur een 
 begroting in die na goedkeuring door het algemeen bestuur door de penningmeester van 
 de vereniging op declaratie basis aan de penningmeester van de regio zal worden 
 uitbetaald. 
7.  Het regiobestuur kan met instemming van het algemeen bestuur activiteiten organiseren als 
  bedoeld in artikel 2 lid 2 van deze statuten. De leden van het algemeen bestuur hebben 
 toegang tot deze activiteiten. Het regiobestuur dient jaarlijks een activiteitenplan in dat na 
 goedkeuring door het algemeen bestuur zal worden opgenomen in het jaarplan en 
 begroting van de vereniging. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 17 
1.  Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 
 niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2.  De Algemene Ledenvergadering komt bijeen zo dikwijls de statuten dit voorschrijven, het 
 algemeen bestuur dit wenselijk acht, of tenminste een aantal leden dat bevoegd is tot het 
 uitbrengen van een tiende van de stemmen dit schriftelijk, met redenen omkleed, aan het 
 bestuur verzoekt. Deze laatste vergadering dient binnen vier weken nadat het verzoek 
 ontvangen is te worden gehouden. 
3.  Het algemeen bestuur schrijft de Algemene Ledenvergadering uit. Het bepaalt tijd, plaats en 
 agenda. De aankondiging zal, behoudens dringende omstandigheden, steeds tenminste 
 twee weken voor de vergadering geschieden.  
4.  Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering gehouden en wel binnen zes 
 maanden na afloop van het verenigingsjaar. 
 Op deze vergadering komen tenminste aan de orde: 
 a. de notulen van de vorige vergadering, 
 b. het jaarverslag van de secretaris, 
 c. het jaarverslag als bedoeld in artikel 18, 
 d. het verslag van de Commissie van Beroep, 
 e. het verslag van de Commissie van kas en verificatie, 



 f. de begroting voor het komende jaar, 
 g. de benoeming van bestuursleden, 
 h. de benoeming van leden van de commissie kas en verificatie 
 i. de benoeming van de leden van de Commissie van Beroep, 
 j. de vaststelling van de contributie, 

k. voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de 
 Algemene  Ledenvergadering. 

 l. andere voorstellen door het bestuur of tenminste een aantal leden dat bevoegd is tot het 
  uitbrengen van een tiende van de stemmen gedaan en die tenminste vijf 
  dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend. 
 m. de rondvraag. 
5.  De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden. Slechts met toestemming van 
 de vergadering kunnen andere personen worden toegelaten. Geschorste en uit het 
 lidmaatschap ontzette leden hebben geen toegang gedurende de duur van het de 
 schorsing of hangende een beroepsschrift. 
6.  Elk aanwezig gewoon lid en erelid is stemgerechtigd en heeft op de Algemene 
 Ledenvergadering twee stemmen. Elk aanwezig buitengewoon lid heeft één stem. 
 Het door een stemgerechtigde verlenen van een volmacht tot het uitbrengen van zijn stem 
 door een andere stemgerechtigde is niet mogelijk. 
7.  De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid 
 door de vicevoorzitter. Is ook de vicevoorzitter afwezig dan wordt de vergadering geleid door 
 een ander algemeen bestuurslid. De voorzitter bepaalt de wijze waarop in de Algemene 
 Ledenvergadering wordt gestemd, met dien verstande, dat stemmingen over personen 
 schriftelijk dienen te geschieden indien één of meer stemgerechtigden zulks verlangen. 
8.  Alle besluiten waaromtrent bij wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 
 voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
 stemmen. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij 
 verkiezing van personen, dan vindt een herstemming plaats. Staken ook dan de stemmen 
 dan beslist het lot. 
9.  Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de 
 vergadering 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. 
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld oordeel de 
 juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid 
 van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
 geschiedde, een aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
 vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
11. Van het ter Algemene Ledenvergadering behandelde worden notulen gehouden door de 
 secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde 
 of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door 
 de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 
 
HET JAARVERSLAG 
Artikel 18 
1.  Uit de boeken van de vereniging worden door de zorg van het algemeen bestuur jaarlijks 
 opgesteld een balans per einde van het afgelopen verenigingsjaar, een staat van baten en 
 lasten gedurende dat verenigingsjaar en eventueel een toelichting op deze stukken, welke  
 tukken hierna gezamenlijk als Jaarverslag worden aangeduid. Het Jaarverslag dient door alle 
 algemeen bestuursleden te worden ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of 
 meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 
2.  Het toezicht op het beheer van de middelen wordt uitgevoerd door een commissie van kas 
 en verificatie. Deze commissie bestaat uit drie leden van de vereniging die worden benoemd 
 door de Algemene Ledenvergadering. De commissieleden mogen geen deel uitmaken van 
 het algemeen bestuur. De commissie controleert de juistheid van de in het Jaarverslag 
 vermelde kas- ,bank- en girosaldi en overige bezittingen van de vereniging, en zo enigszins 
 mogelijk, de aanwezigheid van andere vorderingen en schulden die in de boeken van de 
 vereniging voorkomen. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene 
 Ledenvergadering worden herroepen, maar slechts door het benoemen van een andere 
 commissie. Het algemeen bestuur is verplicht alle door deze commissie gewenste inlichtingen 



 aan haar te verschaffen, de commissie desgevraagd de kas en de waarden te tonen en 
 inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 
 Bij de fysieke controle van de boeken dienen ten minste twee leden van de commissie  
 aanwezig te zijn. 
 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 19 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de Algemene 
 Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
 de statuten zal worden voorgesteld. 
2.  Zij die de oproep tot de Algemene Ledenvergadering hebben gedaan, moeten tenminste 
 éénentwintig dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de 
 voorgestelde wijziging is opgenomen, ter kennis brengen aan het algemeen bestuur.  
 Het algemeen bestuur zal de betreffende stukken tenminste veertien dagen voor de 
 aanvang van de vergadering bij de secretaris ter inzage leggen en daarvan de leden in 
 kennis brengen. 
3.  Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden 
 besloten met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
4.  Een wijziging van de statuten treedt eerst dan in werking nadat daarvan een notariële akte is 
 opgemaakt en de statuten zijn ingeschreven in het handelsregister. 
 
 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 20 
1.  Het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing 
 op een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 
2.  Tenzij de Algemene Ledenvergadering bij het vorige lid bedoelde besluit een andere 
 bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan de leden van de vereniging, met 
 uitzondering van: 
 a. Leden die ten tijd van de ontbinding korter dan een jaar lid waren krijgen ten hoogste een 

restitutie van de door hen betaalde contributies, verminderd met een evenredig deel van 
de in die periode gemaakte kosten. 

 b. Leden die ten tijde van de ontbinding hun contributie voor het lopende verenigingsjaar 
 niet hebben voldaan, ondanks het feit dat ze daartoe op de gebruikelijke wijze in de 
 gelegenheid zijn gesteld. 
3.  Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 
 algemeen bestuur. 
4.  Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
 vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 
 mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten 
 aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 
 
REGLEMENTEN 
Artikel 21 
1.  De Algemene Ledenvergadering kan besluiten om een huishoudelijk reglement vast te stellen 
 waarin kan worden geregeld datgene waarin deze statuten niet voorzien. 
2.  Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of 
 met deze statuten. 
3.  Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het 
 bepaalde in artikel 19 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 
 
SLOTBEPALING 
Artikel 22 
In zaken waarin de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het algemeen bestuur. 


