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Doorlopende tekst van de statuten van de te Utrecht 
gevestigde vereniging: Humanistisch Verbond, na de akte 
van statutenwijziging, verleden op 16 november 2012 voor 
notaris mr. Jaap Wijnand van Zaane te Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 16 november 2012  
J.W. van Zaane, notaris 
 
 
 
 
PREAMBULE  
Overal waar in deze statuten een persoonsaanduiding in de mannelijke vorm staat, moet in 
voorkomende gevallen ook de vrouwelijke vorm daarvan worden gelezen. 
 
Artikel 1 NAAM EN ZETEL  

De Vereniging van Humanisten in Nederland is een genootschap op geestelijke grondslag 
en draagt de naam "Humanistisch Verbond". ln deze statuten nader te noemen het 
"Verbond". Zij is statutair gevestigd te Utrecht.  

 
Artikel 2 BEGINSEL  

Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en wereld te begrijpen 
uitsluitend met menselijke vermogens. Het acht wezenlijk voor de mens zijn vermogen tot 
onderscheidend oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoordelijk kan 
worden gesteld.  
Het humanisme wordt gekenmerkt door:  
1) de voortdurende bereidheid zich in denken en doen naar normen van redelijkheid en 

zedelijkheid te verantwoorden;  
2) de helpende zorg voor de medemens om hem in staat te stellen zich te ontplooien tot 

een volwaardig bestaan in zelfbestemming;  
3) het streven naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, 

eerbied voor de menselijke waardigheid en medemenselijkheid centraal staan.  
 
Artikel 3 DOEL  

Het Humanistisch Verbond stelt zich ten doel:  
1) allen te verenigen die met het beginsel instemmen;  
2) een centrum te zijn voor verdieping, verbreiding en verdediging van de humanistische 

levensovertuiging;  
3) activiteiten te ontwikkelen of deel te nemen aan activiteiten van anderen welke 

bijdragen aan het ontstaan van een samenleving van mensen, die zich van hun 
verantwoordelijkheid voor zich zelf, hun medemens, de natuur en die samenleving 
bewustzijn.  

 
Artikel 4 MIDDELEN  

Het Verbond tracht zijn doei te bereiken langs wettige weg en wel door:  
1) het organiseren van bijeenkomsten, cursussen en conferenties;  
2) het uitgeven van geschriften en periodieken;  
3) het verzorgen van radio- en televisieuitzendingen;  
4) het geven van geestelijke vorming en geestelijke verzorging;  
5) het bevorderen van culturele activiteiten;  
6) het instellen van centra voor bezinning, vorming en ontspanning;  
7) het onderhouden van contacten met verwante groepen;  
8) het toepassen van alle andere wettige en dienstige middelen.  
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Artikel 5 ORGANISATIE: AFDELINGEN - ALGEMENE LEDENVERGADERING  
1) Het Verbond heeft, in door het hoofdbestuur vastgestelde geografische gebieden, 

afdelingen,  
2) Afdelingen worden gevormd door de daarbij ingedeelde leden. 
3) Bestuur en werkwijze van afdelingen worden nader geregeld in het huishoudelijk, dan 

wel een bijzonder reglement.  
4) Het Verbond heeft een algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering 

bestaat uit de op een als zodanig bijeengeroepen vergadering aanwezige 
stemgerechtigde leden van het Verbond.  

 
Artikel 6 LEDEN  

1) Het Verbond kent leden en begunstigers.  
2) leder, die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en instemt met het beginsel van het 

Verbond, wordt op zijn schriftelijk of mondeling verzoek aan de secretaris van het 
hoofdbestuur als lid toegelaten.  

3) Indien de secretaris van het hoofdbestuur van mening is, dat er redenen zijn om een 
aanvrager niet als lid toe te laten, legt hij de aanvraag voor aan het hoofdbestuur. Het 
hoofdbestuur beslist omtrent toelating.  

4) Het hoofdbestuur houdt een register, waarin de namen, adressen en geboortedata 
van alle leden zijn opgenomen.  

 
Artikel 7 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  

1) Het lidmaatschap eindigt door:  
a) het overlijden van het lid;  
b) opzegging door het lid bij de secretaris van het hoofdbestuur; 
c) opzegging door het Verbond; opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te 
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens het Verbond niet nakomt, alsook 
wanneer redelijken/vijs van het Verbond niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren;  

d) ontzetting van het lid; ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het Verbond handelt, 
of het Verbond op onredelijke wijze benadeelt.  

2) Opzegging door het Verbond geschiedt door het hoofdbestuur.  
3) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het Verbond kan te allen tijde 

geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.  
4) Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd. 

5) Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand 
nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm 
danwel een besluit tot fusie is meegedeeld.  

6) Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen voor 
het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.  

7) Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het hoofdbestuur. 
8) Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door het Verbond op grond dat 

een lid zijn verplichtingen jegens het Verbond niet nakomt, alsook dat redelijken/vijs 
van het Verbond niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en 
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een 
maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de 
conform het bepaalde in artikel 21 in te stellen geschillencommissie. Hangende het 
beroep is het lid geschorst.  

9) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage 
voor het lopende jaar verschuldigd.  

 
Artikel 8 JAARLIJKSE BIJDRAGEN  

1) De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, 
die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. 

2) Het hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  
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Artikel 9 HOOFDBESTUUR  

1) Het hoofdbestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen 
aantal van tenminste zeven natuurlijke personen, die door de algemene 
ledenvergadering uit de leden worden gekozen, met dien verstande dat binnen het 
hoofdbestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties mogen bestaan. Met een 
nauwe familie- of vergelijkbare relaties staat gelijk de hoedanigheid van een 
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit 
waaraan de instellingen de door haar ingezamelde gelden geheel of gedeeltelijk 
afstaat of waarmee het Verbond op structurele wijze op geld waardeerbare 
rechtshandelingen verricht. De in de vorige zin bedoelde personen mogen geen deel 
uitmaken van het hoofdbestuur. ln afwijking van het bovenstaande, is invloed van een 
ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het 
hoofdbestuur toegestaan, met dien verstandedat deze invloed beperkt is tot ten 
hoogste een derde van het aantal hoofdbestuursleden. Deze beperking geldt niet 
indien en voor zover ten aanzien van de instelling en de bedoelde entiteit sprake is 
van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende lnstellingen. Behoudens consolidatie als bedoeld in de vorige zin, 
mogen deze bestuursleden  buiten vertegenwoordiging door deelname aan 
handelingen van het bestuur - de instelling niet vertegenwoordigen.  

2) De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene 
ledenvergadering in functie gekozen.  

3) Het hoofdbestuur kan een dagelijks bestuur instellen, waarin tenminste de in functie 
gekozen leden van het hoofdbestuur zitting hebben.  

4) Leden van het hoofdbestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch 
onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten verband 
houdend met de bestuurswerkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. 
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.  

 
Artikel 10 EINDE HOOFDBESTUURSLIDMAATSCHAP  PERIODIEK AFTREDEN  SCHORSING  

1) Elk hoofdbestuurslid kan tussentijds door de algemene ledenvergadering worden 
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt 
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

2) Elk hoofdbestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het hoofdbestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal direct 
herkiesbaar en kan derhalve een aaneengesloten periode van maximaal acht jaar 
zitting hebben in het hoofdbestuur.  
Voor op een januari tweeduizend tien reeds zittende bestuursleden gelden de regels 
zoals die gelden volgens de statuten zoals die tot voor de onderhavige 
statutenwijziging luidden. 
Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op alle overige bestuurlijke 
functies in het Verbond.  

3) Het hoofdbestuurslidmaatschap eindigt voorts:  
a) door het eindigen van het lidmaatschap van het Verbond;  
b) door te bedanken.  

 
Artikel 11 BESTUURSFUNCTIES  BESLUITVORMING VAN HET HOOFDBESTUUR  

1) Voor het nemen van besluiten door het hoofdbestuur is vereist dat meer dan de helft 
van het aantal leden van het hoofdbestuur ter vergadering aanwezig is. Bestuursleden 
mogen zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen.  

2) Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. ln afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel 
van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet 
beslissend.  

3) Het hoofdbestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de 
instelling en die van bestuursleden en/of medewerkers. Leden van het hoofdbestuur 
dienen in verband hiermee een verklaring af te leggen en aan de Stichting Centraal 
Bureau Fondsenwerving te doen toekomen.  
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Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit lid doet zich 
onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare 
rechtshandelingen tussen het Verbond en i) de in artikel 9 genoemde personen; ii) 
personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met deze personen;iii) 
rechtspersonen waarvan hierboven onder i en ii genoemde personen bestuurslid, 
toezichthouder of aandeelhouder zijn.  
Bij verstrengeling van belangen dienen betrokken leden van het hoofdbestuur dit te 
melden aan het hoofdbestuur en dienen zij zich van besluitvorming te onthouden. De 
aanwezigheid van het desbetreffende lid van het hoofdbestuur ten aanzien waarvan 
de verstrengeling van belangen bestaat telt niet mee ter bepaling of het vereiste 
quorum voor besluitvorming is behaald.  

4) Leden van het hoofdbestuur hebben ieder een stem.  
5) Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van 

en de besluitvorming door het hoofdbestuur worden gegeven.  
 
Artikel 12 BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING  

1) Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het hoofdbestuur belast met het 
besturen van het Verbond.  

2) Indien het aantal hoofdbestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het 
hoofdbestuur bevoegd. Het hoofdbestuur dient echter te allen tijde uit ten minste vijf 
leden te bestaan.  

3) Het hoofdbestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij het Verbond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 
schuld van een ander verbindt.  

4) Het Verbond wordt - behoudens ingeval van verstrengeling van belangen - in en 
buiten rechte vertegenwoordigd door twee of meer gezamenlijk handelende leden van 
het hoofdbestuur. lngeval van belangenverstrengeling wordt de vennootschap 
eveneens vertegenwoordigd door twee of meer gezamenlijk handelende leden van 
het hoofdbestuur, met dien verstande dat diegene(n) van het hoofdbestuur ten 
aanzien waarvan de verstrengeling van belangen bestaat, het Verbond niet 
mag/mogen vertegenwoordigen.  

5) a) Het hoofdbestuur laat zich in de uitvoering van zijn taak bijstaan door de directeur 
van de vereniging. Het hoofdbestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur van de 
vereniging en houdt toezicht op zijn functioneren. 
b) Het bestuur kan zich onder zijn verantwoordelijkheid ter uitvoering van zijn taak 
doen bijstaan door adviseurs en commissies die door het bestuur worden benoemd. 

 
Artikel 13    DIRECTEUR VERENIGING 

1)  De directeur van de vereniging geeft leiding aan de vereniging en de met haar 
verbonden organisatie. 

2) De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de –uitvoering door 
de met de vereniging verbonden organisatie. 

3) De taken en de –door het hoofdbestuur aan hem gemandateerde- bevoegdheden van 
de directeur zijn vastgelegd in een door het hoofdbestuur vast te stellen 
directiestatuut. 

 
Artikel 14   ADVISEURS/COMMISSIES 

1)   Het bestuur regelt de bevoegdheid, de samenstelling en de werkwijze van bedoelde     
commissies in artikel 12, lid 5b en wijst een vaste contactpersoon vanuit het bestuur 
aan. 

2) De commissies leggen tenminste twee maal jaarlijks verantwoording af aan het 
bestuur. Het bestuur legt verantwoording af over de activiteiten van de 
bestuurscommissies aan de ALV. 

3) Het bestuur is bevoegd commissies te allen tijde te ontbinden en personen daarin te 
ontslaan. 
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Artikel 15 JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING  

1) Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.  
2) Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het Verbond zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.  

3) Het hoofdbestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na 
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.  
Deze stukken worden ondertekend door de leden van het hoofdbestuur; ontbreekt de 
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt.  
Na verloop van deze termijn van zes maanden kan ieder lid de hiervoor bedoelde 
rekening en verantwoording in rechte van het hoofdbestuur vorderen.  

4) Omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in lid 3, zal aan de algemene 
ledenvergadering een verklaring worden overlegd afkomstig van een 
registeraccountant.  

5) Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar 
lang te bewaren.  

 
Artikel 16 ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN  

1) Aan de algemene ledenvergadering komen in het Verbond alle bevoegdheden toe, die 
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  

2) Jaarlijks, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (behoudens 
verlenging als bedoeld in artikel 13 lid 3), wordt een algemene ledenvergadering (de 
jaarvergadering) gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:  
a) de goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in 

artikel 13;  
b) de benoeming - op voorstel van het bestuur - van de in artikel 13 genoemde 

registeraccountant voor het volgende verenigingsjaar;   
c) het ter behandeling en vastlegging voorleggen door het hoofdbestuur van een 

werkplan voor het komende kalenderjaar, gebaseerd op een een keer per drie 
jaar door de algemene ledenvergadering vast te stellen nota inzake het in de 
komende drie jaar te voeren beleid;  

d) door de penningmeester wordt een begroting voor het komende kalenderjaar ter 
behandeling en vaststelling voorgelegd alsmede een globale raming voor de 
beide daaropvolgende kalenderjaren;  

e) voorziening in eventuele vacatures;  
f) voorstellen van het hoofdbestuur of van een ledenvergadering van een afdeling 

dan wel van een zodanig aantal leden als omschreven in het huishoudelijk 
reglement.  

3) Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur 
dit wenselijk oordeelt of als artikel 12 lid 2 dit vereist.  

4) Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/honderdste gedeelte der stemmen 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering met inachtneming 
van een oproeptermijn van tenminste twee maanden. Indien aan het verzoek binnen  
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan met inachtneming van een oproeptermijn van tenminste twee 
maanden.  
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan hoofdbestuursleden belasten met de 
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.  

 
Artikel 17 TOEGANG EN STEMRECHT OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

1) De vergaderingen van de algemene ledenvergadering zijn openbaar, tenzij de 
algemene ledenvergadering anders bepaalt.  

2) Ieder lid van het Verbond dat niet geschorst is, is stemgerechtigd en wel met één 
stem.  
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3) Een lid kan zijn stem door middel van een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid 
uitbrengen.  

4) Een gevolmachtigd lid mag ten hoogste twee stemmen uitbrengen.  
 
Artikel 18 VOORZITTERSCHAP  NOTULEN OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING   

1) De algemene ledenvergadering wordt geleid door een of meer voorzitters die door het 
hoofdbestuur zijn aangewezen.  

2) Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of 
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, door de 
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.  
Zij die de algemene ledenvergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces 
verbaal van het verhandelde doen opmaken.  
De inhoud van de notulen of van het procesverbaa| wordt ter kennis van de leden 
gebracht.  

 
Artikel 19 BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

1) Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen.  

2) Stemmen geschiedt op voorstel van de voorzitter of op verzoek van een bij 
huishoudelijk reglement vast te stellen aantal aanwezige stemgerechtigde leden.  
Stemmingen geschieden bij handopsteken met een stemkaart. Daarnaast is 
besluitvorming bij acclamatie mogelijk. 
Indien besluitvorming bij handopsteken geen duidelijke uitslag oplevert, zal een 
hoofdelijke stemming plaatsvinden.  

3) Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  
4) Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van 

personen, dan is het verworpen.  
5) Over personen wordt schriftelijk gestemd als er meer kandidaten zijn gesteld dan er 

beschikbare plaatsen zijn, alsmede op verzoek van een bij huishoudelijk reglement 
vast te stellen aantal aanwezige stemgerechtigde leden over een of meer met name 
genoemde kandidaten.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.  

6) Voordat een schriftelijke stemming wordt gehouden, wijst de voorzitter een 
stembureau aan van tenminste drie leden.  

7) Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming plaats.  
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  
Bij vermelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt 
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is 
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming 
het geringste aantal stemmen is uitgebracht.  
ls bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot 
wie van beiden is gekozen.  

8) Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de 
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel.  

9) Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel 
de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 
meerderheid van de algemene ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bij huishoudelijk reglement 
vast te stellen aantal stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  
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Artikel 20 BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING  
1) De algemene ledenvergadering wordt, behoudens de in artikel 14 lid 4 genoemde 

uitzondering, bijeengeroepen door het hoofdbestuur.  
2) De oproeping geschiedt in het orgaan van het Verbond.  
3) Voor een algemene ledenvergadering geldt een oproeptermijn van tenminste twee 

maanden.  
4) Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het 

hierna bepaalde omtrent statutenwijziging en ontbinding.  
 
Artikel 21 FUNCTIONARISSEN  

1) Het hoofdbestuur is bevoegd functionarissen aan te (doen) stellen, te schorsen, te 
ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie te bepalen.  

2) Een bestuurlijke functie in een van de organen van het Verbond is, ter vermijding van 
vermenging van belangen en verantwoordelijkheden, niet te verenigen met een 
dienstbetrekking bij het Verbond en een van de werkstichtingen van het Verbond, 
behoudens uitzonderingen toegestaan door het hoofdbestuur, een en ander met 
inachtneming van de regels in het Reglement CBF-Keur opgesteld door de Stichting 
Centraal Bureau Fondsenwerving omtrent verstrengeling van belangen.  

 
Artikel 22 AFDELINGEN  

1) Het hoofdbestuur kan afdelingen oprichten en de grenzen daarvan vaststellen.  
2) Een afdeling kan  naam- of grenswijziging aan het hoofdbestuur voorstellen.  
3) Leden die binnen de grenzen van een afdeling woonachtig zijn behoren tot deze 

afdeling, tenzij zij te kennen hebben gegeven te willen horen tot een andere afdeling 
dan de afdeling van hun woonplaats.  

4) Een afdeling voert in haar gebied de werkzaamheden van de vereniging uit, met 
inachtneming van de door het hoofdbestuur aangegeven richtlijnen daaromtrent.  

5) Blijft een afdeling gedurende tenminste twee opeenvolgende jaren in gebreke, naar 
het oordeel van de directeur, voldoende activiteit op het gebied van de vereniging te 
ontplooien of blijft het aantal bestuursleden in die periode beneden een door het 
hoofdbestuur tevoren vast te stellen minimum aantal, dan is de directeur bevoegd 
maatregelen te treffen.  
Van een dergelijk besluit van de directeur staat het afdelingsbestuur beroep open op 
het hoofdbestuur.  
ln elke afdeling wordt tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering gehouden.  

6) De ledenvergadering heeft tot taak:  
a) het kiezen van een afdelingsbestuur; 
b) het vaststellen van het werkplan, de begroting, het jaarverslag en het financieel 

verslag van de afdeling.  
7) Binnen de grenzen van de statuten en de reglementen van het Verbond is een 

afdeling vrij in de middelen tot het bereiken van het doel van het Verbond en de 
regeling van bijeenkomsten en vergaderingen, alles behoudens de verplichting zich te 
richten naar de besluiten van de algemene ledenvergadering.  

8) De organisatie, de geldmiddelen en de verhouding van de afdeling tot het Verbond, 
worden nader geregeld bij door de algemene ledenvergadering vast te stellen 
reglement. Dit reglement mag niet strijdig zijn met de regels in het Reglement CBF 
Keur opgesteld door de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving.  

9) Het hoofdbestuur kan een lid van een afdelingsbestuur schorsen, indien er een 
gegrond vermoeden bestaat dat bedoeld lid zich aan wanbeheer heeft schuldig 
gemaakt of maakt.  

10) Het hoofdbestuur is bevoegd organisatorische aanwijzingen te geven aan afdelingen.  
 
Artikel 23 GESCHILLEN  

Geschillen, welke niet tot tevredenheid van partijen door betrokkenen danwel het eerste 
boven beide partijen gestelde bestuurlijk orgaan worden opgelost, kunnen worden 
voorgelegd aan een ad hoc in te stellen geschillencommissie, bestaande uit drie 
personen: een persoon aangewezen door de ene partij, één persoon aangewezen door 
de andere partij, samen wijzen deze een derde persoon aan; laatstgenoemde treedt als 
voorzitter op. De uitspraak van de commissie is bindend voor alle betrokken partijen.  
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Artikel 24  HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Het huishoudelijk reglement van het Verbond wordt vastgesteld en gewijzigd door de 
algemene ledenvergadering. Het regelt de onderwerpen, waarvan de nadere uitwerking in 
deze statuten aan dat reglement wordt overgelaten en andere punten van huishoudelijke 
aard. Het mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 
dwingend recht bevat, noch met deze statuten.  

 
Artikel 25 STATUTENWIJZIGING  

1) In de statuten van het Verbond kan geen verandering worden gebracht dan door een 
besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  

2) Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

3) Een besluit tot staturenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen. 

4) Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn de voorzitter en de secretaris van 
het Verbond tezamen bevoegd.  

 
Artikel 26 ONTBINDING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING 

1) De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering.  

 Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vergaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 

2) Bij het besluit van de ontbinding zullen de vereffenaars worden aangewezen. 
3) Het hoofdbestuur zal de bestemming van het batig saldo vaststellen. 

Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van het Verbond dient 
krachtens haar statuten te worden besteed overeenkomstig haar doel, dan wel dient 
te worden overgedragen aan een andere door de Inspecteur registratie en Successie 
als algemeen nut beogend erkende instelling.  

4) Ingeval van een juridisch fusie of splitsing van het Verbond moet uit haar staturen 
blijken dat het vermogen van het Verbond bij de fusie of splitsing alsmede de vruchten 
daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan 
vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.  

 


