
STATUTEN

Naam  

Artikel l

De vereniging is genaamd Bond van medewerkers in het notariaat en is gevestigd te Utrecht. 

Op zeventien mei negentienhonderd zeventien is de vereniging te Utrecht opgericht onder de naam "Bond

van Notarisklerken in Nederland".

Doel 

Artikel 2

De vereniging, hierna te noemen "bond" heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden.

Beleid 

Artikel 3

1. De bond tracht zijn doel te bereiken door middel van:

a. het geven van wetenschappelijke en andere voorlichting, o.a. door het regelmatig uitgeven van een

bondsblad; 

b. het zorgdragen voor gedegen vakopleidingen met daarop afgestemde examens, alsmede het

stimuleren van arbeidsbekwamende initiatieven in de ruimste zin des woords; 

c. het zorgen voor en het werken aan een actueel en verantwoord stelsel van sociale voorzieningen en

zekerheden, waaronder een adequate pensioenvoorziening; 

d. het onderhouden van contacten met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ter bevordering

van goede sociaal-maatschappelijke verhoudingen; 

e. het kunnen afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten zowel op bedrijfstakniveau als op

ondernemingsniveau;

f. het verlenen van rechtskundige bijstand terzake van arbeidsgeschillen en ontslagprocedures, alsmede

van sociaal-verzekeringsrechtelijke bezwaar- en/of beroep schriften; 

g. het bevorderen van het contact tussen de leden onderling, mede ter uitwisseling van sociale en

vakgerichte vaardigheden;

h. het aanwenden van alle wettige middelen die voor het doel van de bond bevorderlijk kunnen zijn, één

en ander, voor zover noodzakelijk, bij afzonderlijk(e)  reglement(en) nader te regelen. 

2. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden kan de bond - al dan niet in samenwerking met andere

organisaties - afzonderlijke stichtingen, commissies en dergelijke in het leven roepen, daarin

vertegenwoordigd en/of werkzaam zijn, alles met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

Middelen 

Artikel 4

De voor het uitvoeren van de bondswerkzaamheden benodigde gelden worden verkregen uit:

a. contributies van gewone en buitengewone leden, overeenkomstig de bij huishoudelijk reglement gestelde

regels, vast te stellen door de algemene vergadering;

b. bijdragen, donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten. 

Bondsjaar 

Artikel 5

Het bondsjaar valt samen met het kalenderjaar. 



Lidmaatschap 

Artikel 6

1. De bond kent gewone leden, leden van verdienste en buitengewone leden en donateurs. W aar in deze

statuten wordt gesproken over "lid" of "leden" worden daaronder begrepen alle, hierna genoemde,

categorieën van leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

2. Gewone leden zijn personen die werkzaam zijn bij:

a. één of meer notarissen in Nederland;

b. de waarnemer van een vacant notariskantoor in Nederland;

c. een al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met het

verrichten van werkzaamheden die overeenkomen met of ten nauwste aansluiten bij de

werkzaamheden die op een notariskantoor gebruikelijk zijn; 

d. de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Medewerkers in het Notariaat, gevestigd te 's-Gravenhage; 

e. het secretariaat van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) te 's-Gravenhage; 

f. de bond;

g. de stichting Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat gevestigd te ‘s-Gravenhage,

kantoorhoudende te Oudewater,

doch niet eerder dan nadat zij zich schriftelijk bij de algemeen secretaris hebben aangemeld onder

opgave van naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum, adres en woonplaats, alsmede van de

naam en het adres van het kantoor waar zij werkzaam zijn.

Leden die werkzaam zijn geweest bij één van de hiervoor genoemde werkgevers kunnen, indien het

dienstverband door ontslag is beëindigd, lid blijven tot het tijdstip waarop zij in dienst treden bij een

andere werkgever dan die hiervoor onder a. tot een met f. genoemd: één en ander uitsluitend ter

beoordeling van het hoofdbestuur.

3. Leden van verdienste zijn leden die zich langdurig en op bijzonder verdienstelijke wijze hebben ingezet

voor de belangen van de bond en zijn leden én die als zodanig door de algemene vergadering zijn

benoemd op voorstel van het hoofdbestuur. Het besluit van de algemene vergadering behoeft ten minste

een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Buitengewone leden zijn:

a. leden die de pensioengerechtigde leeftijd als gedefinieerd in de Algemene Ouderdoms W et, hierna te

noemen: "pensioengerechtigde leeftijd", hebben bereikt.

b. personen die bij het beëindigen van het dienstverband bij één van de onder lid 2 van dit artikel

bedoelde kantoren lid waren van de bond.

5. Over iedere toelating beslist het hoofdbestuur, behoudens schriftelijk beroep op de eerstkomende

algemene vergadering.

De datum van aanvang van het lidmaatschap wordt in het uit te reiken lidmaatschapsbewijs vermeld.

Tenzij de aanvrager bij zijn aanmelding tot het lidmaatschap te kennen heeft gegeven een later tijdstip

van de aanvang van zijn lidmaatschap te verlangen, is het tijdstip van aanvang van het lidmaatschap de

dag waarop de aanmelding door de bond werd ontvangen.

Einde lidmaatschap 

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt door:

1. a. overlijden;

b. opzegging van het lidmaatschap door het lid en kan slechts geschieden tegen het einde van een

boekjaar, uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes

weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde

van het eerstvolgende boekjaar.



c. schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur wegens niet-betaling van achterstallige contributie binnen

een daartoe door of vanwege het hoofdbestuur bij de aanmaning gestelde termijn, of wanneer het lid

heeft opgehouden aan andere vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen;

d. ontzetting door het hoofdbestuur, hetgeen alleen kan geschieden indien een lid handelt in strijd met de

statuten, reglementen of besluiten van de bond of de bond op enigerlei wijze benadeelt en wel zodanig

dat van de bond redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2. Van de ontzetting onder lid 1. d bedoeld wordt het betrokken lid zo spoedig mogelijk bij aangetekende

brief in kennis gesteld. Hem staat beroep open op de jaarlijkse algemene vergadering, die gehouden zal

worden op een tijdstip dat ten minste één maand ligt na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit

tot ontzetting uit het lidmaatschap. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid

geschorst.

3. De hiervoor sub l.c. bedoelde opzegging alsook de hiervoor sub l.d. bedoelde ontzetting gaat in op de

dag vermeld in het desbetreffende besluit van het hoofdbestuur. De hiervoor sub l.d. bedoelde ontzetting

kan ook ingaan op het moment dat de algemene vergadering, op voorstel van het hoofdbestuur, zich bij

eenvoudige meerderheid van stemmen voor de ontzetting uitspreekt, mits het desbetreffende lid zijn

beroep op de algemene vergadering heeft kunnen toelichten, hetzij schriftelijk van tevoren, hetzij

mondeling in de desbetreffende algemene vergadering. Tegen ontzetting door de algemene vergadering

is geen beroep mogelijk.

4. W anneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse

contributie voor het geheel door het lid verschuldigd. Het hoofdbestuur kan, indien het bepaalde in de

vorige zin naar zijn oordeel in een bepaald geval een onbillijkheid van overwegende aard zou opleveren,

besluiten dat deze bepaling geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijft.

Donateurs 

Artikel 8

Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen die te kennen hebben gegeven de bond financieel te willen

steunen en zich schriftelijk hebben verplicht tot wederopzegging daartoe een jaarlijkse bijdrage aan de

vereniging te zullen voldoen en als zodanig door het hoofdbestuur tot de bond zijn toegelaten. Het

donateurschap eindigt door:

a. bedanken casu quo opzegging of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon;

b. bedanken casu quo opzegging door of liquidatie van een rechtspersoon.

Schorsing 

Artikel 9

1. Het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid een lid te schorsen voor een periode van maximaal één jaar op

grond van: 

a. het in gebreke blijven in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de bond; 

b. het zich gedragen op zodanige wijze dat het aanzien en/of reputatie van de bond schade lijdt casu quo

zal kunnen lijden.

2. Het hoofdbestuur zal daarop de algemene vergadering voorstellen de schorsing te bevestigen. Daartoe

zal een algemene vergadering worden uitgeschreven overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 sub 3 en

5 van deze statuten.

3. Het voor schorsing voorgestelde lid staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het

besluit tot de voorgenomen schorsing beroep open op de in lid 2 van dit artikel bedoelde algemene

vergadering, waar hij zich mondeling -of van tevoren schriftelijk - tegen de voorgestelde schorsing kan

verzetten. Het hoofdbestuur is verplicht aan de vergadering de gronden voor het voorstel tot schorsing

duidelijk uiteen te zetten. De algemene vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen

over het voorstel tot schorsing van het betrokken lid.



4. Gedurende de schorsing zal het betrokken lid de algemene vergaderingen) casu quo de

afdelingsvergadering(en) niet mogen bijwonen en geen stemrecht hebben. Tijdens zijn schorsing is hij

evenwel verplicht tot naleving van alle door de vereniging genomen besluiten en overige uit het

lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.

Afdelingen

 

Artikel 10

1. De leden van de bond worden ingedeeld in afdelingen. Elke afdeling wordt bestuurd door een uit ten

minste drie personen bestaand bestuur, te kiezen door en uit de leden van de afdeling. 

Afdelingen kunnen een huishoudelijk reglement hebben of kunnen overgaan tot de vaststelling daarvan.

Een nieuw reglement of aanpassing van een bestaand reglement dient ter goedkeuring aan het

hoofdbestuur te worden voorgelegd.

2. Ieder gewoon lid van de bond dat niet geschorst is, heeft in de afdeling één stem.

3. Besluiten tot het opheffen, ontbinden, splitsen of samenvoegen van afdelingen, alsmede besluiten tot het

vormen van nieuwe afdelingen worden genomen door het hoofdbestuur.

Ingeval van opheffing, ontbinding, splitsing of samenvoeging zal het hoofdbestuur vooraf de leden van de

desbetreffende afdelingen in de gelegenheid stellen hun mening ten aanzien van een dergelijk besluit

kenbaar te maken.

4. Bij opheffing casu quo ontbinding van een afdeling geschiedt de vereffening door een daartoe door het

hoofdbestuur aan te wijzen vereffenaar.

Hoofdbestuur 

Artikel 11 

1. De bond wordt bestuurd door een hoofdbestuur, bestaande uit ten minste vijf personen. De functies

binnen het hoofdbestuur worden in onderling overleg verdeeld. Ingeval een of twee vacatures bestaan in

het hoofdbestuur blijft het een bevoegd college vormen.

Lid van het hoofdbestuur kunnen zijn gewone leden van de bond alsook zij die van gewoon lid

buitengewoon lid zijn geworden door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de laatste(n)

echter uitsluitend indien zij op het moment dat zij buitengewoon lid zijn geworden, reeds lid van het

hoofdbestuur waren.

2. De leden van het hoofdbestuur worden gekozen door de algemene vergadering uit een door het

hoofdbestuur op te maken bindende voordracht, die in de beschrijvingsbrief wordt opgenomen.

Op die voordracht komen de namen voor van kandidaten die door één of meer afdelingen vóór één maart

of ingevolge het in de volgende zin bepaalde, vóór één april aan het hoofdbestuur zijn voorgedragen en

die verklaard hebben de kandidatuur te aanvaarden, dan wel ingevolge het in de laatste zin van dit lid

bepaalde door het hoofdbestuur op de voordracht zijn geplaatst. Indien voor een vacature op één maart

niemand kandidaat is gesteld geeft de algemeen secretaris hiervan binnen één week kennis aan de

afdelingen, die dan het recht hebben ter vervulling van die vacature vóór één april alsnog een kandidaat

aan het hoofdbestuur voor te dragen.

Is, nadat de afdelingen in de gelegenheid zijn gesteld voor een vacature alsnog een kandidaat voor te

dragen, op één april nog geen voordracht binnengekomen, dan heeft het hoofdbestuur het recht voor de

desbetreffende vacature een of meer namen van kandidaten op de voordracht te plaatsen.

3. Voor iedere vacature kan door een afdeling slechts één kandidaat worden voorgedragen.

4. a. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze - na een door het hoofdbestuur

genomen besluit - door de algemene vergadering benoemd.

b. Periodiek aftredende hoofdbestuursleden worden - indien voor de door hun aftreden ontstane vacature

geen tegenkandidaten zijn gesteld - door een door het hoofdbestuur daartoe te nemen

benoemingsbesluit opnieuw benoemd.



5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van

de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, waarin ten minste

tweederde van de leden vertegenwoordigd is.

6. Om tot lid van het hoofdbestuur te worden gekozen dient men ten minste twee jaar lid van de bond te

zijn.

7. Elk lid van het hoofdbestuur, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door

een door de algemene vergadering genomen besluit uit zijn functie worden ontzet of worden geschorst.

Een schorsing die niet binnen een termijn van zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontzetting,

eindigt door het verstrijken van die termijn.

Vertegenwoordiging - bestuurstaak 

Artikel 12

1. Het hoofdbestuur is belast met het besturen van en het leiding geven aan de bond. De bond  wordt

rechtens vertegenwoordigd door: 

a. het hoofdbestuur; of

b. de voorzitter en de algemeen secretaris tezamen en bij beider belet of ontstentenis of van één hunner

door de vice-voorzitter, respectievelijk tweede secretaris.

2. Het hoofdbestuur is, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:

a. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar

verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander

verbindt. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.

3. Het hoofdbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 

a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de bond een bankkrediet wordt verstrekt;

c. het ter leen verstrekken van gelden;

d. het aangaan van leningen;

e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, evenwel met

uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, alsmede van die maatregelen die geen

uitstel dulden, zulks uitsluitend voorzover deze taken in maatschappelijk opzicht geacht worden niet te

vallen onder de normale bondsactiviteiten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

4. Zonder toestemming van de algemene vergadering is het hoofdbestuur bevoegd tot het afsluiten van

collectieve arbeidsovereenkomsten als in artikel 3 lid l sub e bedoeld en het optreden in rechte en het

voeren van arbitrale procedures bij arbeidsgeschillen, het voeren van ontslagprocedures, alsmede tot het

optreden bij sociaal-verzekeringsrechtelijke bezwaar- en/of beroepschriftprocedures.

5. Het hoofdbestuur kan zich laten bijstaan door bijzondere commissies of functionarissen, door het

hoofdbestuur te benoemen, tenzij de algemene vergadering ten aanzien van bepaalde zaken zich het

recht voorbehoudt zelf een commissie of functionaris aan te wijzen; één en ander - evenals de

vergoedingen aan bestuursleden, commissieleden en functionarissen - bij huishoudelijk of afzonderlijk

reglement te regelen.

Algemene vergaderingen 

Artikel 13

1. Jaarlijks wordt de algemene vergadering gehouden op een door het hoofdbestuur te bepalen plaats en

datum en wel binnen zes maanden na afloop van het bondsjaar, behoudens verlenging van deze termijn

met maximaal één maand door de algemene vergadering.



2.  In deze algemene vergadering brengt het hoofdbestuur zijn jaarverslag uit en legt het de balans en

overige financiële bescheiden, voorzien van een verslag van de overeenkomstig het bepaalde in artikel

12 lid 5 van deze statuten benoemde commissie of een door het hoofdbestuur aangezochte accountant,

belast met de controle van de rekening en verantwoording van de penningmeester, ter goedkeuring voor

aan de algemene vergadering. Na afloop van de termijn bedoeld in lid l van dit artikel kan ieder lid deze

rekening en verantwoording in rechte van het hoofdbestuur vorderen.

3. Andere algemene vergaderingen kunnen gehouden worden zo dikwijls het hoofdbestuur zulks nuttig of

noodzakelijk oordeelt.

4. Voorts is het hoofdbestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien ten minste één

tiende van het aantal stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoekt, onder gelijktijdige opgave van

de te behandelen onderwerpen.

Indien aan dit verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die

bijeenroeping overgaan op dezelfde wijze waarop het hoofdbestuur de algemene vergadering

bijeenroept.

5. Oproepingen voor vergaderingen geschieden schriftelijk ten minste één maand van tevoren door de zorg

van de algemeen secretaris, alsmede door publicatie in het bondsblad of een bijlage daarvan. In

spoedeisende gevallen kan deze termijn tot twee weken worden bekort.

6. Iedere afdeling is verplicht één van haar leden - die daartoe is aangewezen in een afdelingsvergadering

waarin de onderwerpen voor de algemene vergadering zijn behandeld - met gemandateerd stemrecht

naar een algemene vergadering af te vaardigen.

7. Leden van het hoofdbestuur zijn niet benoembaar tot afgevaardigde.

Toegang tot en stemrecht in algemene vergaderingen 

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de bond, alsmede leden van commissies en

functionarissen als bedoeld in artikel 12 lid 5 van deze statuten.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist het hoofdbestuur.

3. Geen toegang hebben geschorste leden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 38 lid l Boek 2 van

het Burgerlijk W etboek.

Artikel 15

1.  Elke afdeling brengt op de algemene vergadering stem uit, naar evenredigheid van het aantal gewone

leden per een januari aan de algemene vergadering voorafgaande, en wel voor elk tiental leden één

stem.

2. Heeft een afdeling per één januari, als hiervoor in lid l bedoeld, meer leden dan tien of een veelvoud

daarvan, dan wordt voor een groter aantal dan vijf leden een extra stem uitgebracht. Vijf of minder leden

boven tien of een veelvoud daarvan worden verwaarloosd.

3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

4. Behoudens in de gevallen waarin de statuten een grotere meerderheid bepalen worden alle besluiten

genomen en geschieden alle benoemingen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

6. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

7. Heeft bij stemming over personen niemand de meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen de

personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd (voor iedere vacature twee personen) en is

degene gekozen die de meeste stemmen heeft verkregen. Bij staking der stemmen beslist het lot.

8. Blanco stemmen zijn van onwaarde; stemmen uitgebracht op getekende stembriefjes en stembriefjes

waarop een persoon niet duidelijk is aangewezen, worden als niet uitgebracht beschouwd.

9. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een uit drie personen bestaand stembureau aan dat de

stemopneming verricht en de uitslag der stemming vaststelt.

Artikel 16



1. Besluiten over zaken kunnen - indien het hoofdbestuur daartoe besluit, dan wel indien één tiende van het

aantal stemgerechtigde leden een daartoe strekkend verzoek bij het hoofdbestuur indient - ook genomen

worden door schriftelijke raadpleging onder de afdelingen, bij welke raadpleging (die wordt beschouwd

als een stemming bedoeld in artikel 15) iedere afdeling het aantal stemmen uitbrengt conform het in

artikel 15, leden l en 2, bepaalde.

2. Voor deze raadpleging geldt het bepaalde in de leden 4 en 6 van artikel 15.

3. Een raadpleging als bedoeld in lid l van dit artikel wordt tijdig door het hoofdbestuur schriftelijk via de

afdelingssecretarissen aan de afdelingsbesturen en aan de leden via het bondsblad ter kennis gebracht.

4. De afdelingsbesturen zijn verplicht binnen vier weken na ontvangst van de in lid 3 van dit artikel bedoelde

schriftelijke kennisgeving een afdelingsvergadering te houden, in welke vergadering over het

desbetreffende voorstel moet worden gestemd. De leden moeten ten minste één week vóór de

vergadering worden opgeroepen onder verwijzing naar de in het bondsblad opgenomen kennisgeving.

5. De secretaris brengt binnen één week na de gehouden afdelingsvergadering de uitslag van de in zijn

afdeling gehouden stemming ter kennis van het hoofdbestuur.

6. De afdelingen die geen vergadering als bedoeld in lid 4 van dit artikel hebben gehouden worden geacht

zich voor het desbetreffende voorstel te hebben verklaard. Ook worden de stemmen van afdelingen, wier

bestuur de uitslag van de gehouden stemming niet binnen de daartoe gestelde termijn ter kennis van het

hoofdbestuur heeft gebracht, geacht voor het desbetreffende voorstel te zijn uitgebracht.

7. De uitslag van de stemming wordt door het hoofdbestuur zo spoedig mogelijk door publicatie in het

bondsblad ter kennis gebracht onder vermelding van de afdelingen die voor casu quo tegen het voorstel

hebben gestemd.

Artikel 17

1.  Indien het hoofdbestuur zulks wenselijk of noodzakelijk acht - of indien ten minste één tiende van de

stemgerechtigde leden een daartoe strekkend verzoek bij het hoofdbestuur indient - kunnen besluiten

casu quo voorstellen van de algemene vergadering over zaken aan een referendum worden

onderworpen. De stembriefjes - met enveloppe voor terugzending - worden door het hoofdbestuur aan de

leden toegezonden. Zij vermelden het besluit casu quo voorstel dat aan stemming bij referendum wordt

onderworpen en geven tevens aan vóór welke datum zij in het bezit van het hoofdbestuur dienen te zijn.

2.  De leden brengen hun stem uit door uitsluitend "voor" of "tegen" in te vullen en dit met hun handtekening

te bekrachtigen.

3. Niet ondertekende stembriefjes zijn ongeldig; bijvoegingen - van welke aard ook - zijn, op straffe van

nietigheid, niet toegelaten.

4. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit casu quo de behandeling

van het voorstel geschorst.

5. Een door het hoofdbestuur benoemde commissie opent de enveloppen waarin de toegezonden

stembriefjes zich bevinden en stelt de uitslag vast, doch is verder tot strikte geheimhouding verplicht.

6. De uitslag van het referendum moet binnen vier weken na de inleveringsdatum der stembriefjes door

publicatie in het bondsblad ter kennis van de leden worden gebracht.

7. Indien niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aan de stemming bij referendum

heeft deelgenomen wordt het besluit casu quo voorstel geacht te zijn verworpen; overigens gelden te

dezer zake de bepalingen van de leden 4 en 6 van artikel 15 van de statuten.

Statutenwijziging 

Artikel 18

1. W ijzigingen van casu quo aanvullingen op de statuten kunnen slechts plaats vinden na een genomen

besluit van de algemene vergadering, waartoe schriftelijk werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar

een wijziging in casu quo aanvulling van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping

tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen.

2. Het hoofdbestuur - of degenen (ten minste één tiende van het aantal stemgerechtigde leden) dat/die de

behandeling van het voorstel tot wijziging casu quo aanvulling heeft/hebben gedaan - moet(en) ten



minste vier weken vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde

wijziging(en) casu quo aanvulling(en) woordelijk is/zijn opgenomen, ten huize van de algemeen secretaris

dan wel van het bondsbureau voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de

vergadering wordt gehouden. Aan de afdelingen van de bond moet het voorstel ten minste veertien

dagen vóór de vergadering ter kennis worden gebracht; de vorige zin is alsdan niet van toepassing.

3.  Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een algemene vergadering met een

meerderheid van ten minste twee/derde van het maximaal uit te brengen aantal stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het

doen verlijden van die akte is ieder lid van het hoofdbestuur afzonderlijk bevoegd. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 19

1. Ontbinding van de bond kan uitsluitend geschieden in de gevallen bij de wet voorzien, of krachtens een

besluit genomen met ten minste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen, in een daartoe

bijeengeroepen bijzondere algemene vergadering.

2. Na ontbinding geschiedt de vereffening van de zaken van de bond door het hoofdbestuur.

3. De algemene vergadering die tot ontbinding van de bond besluit, beslist over de aanwending van de

bezittingen van de bond.

Slotbepalingen 

Artikel 20

Het huishoudelijk reglement en de reglementen van de instellingen van de bond - die geen bepalingen of

bedingen mogen bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten - worden vastgesteld en gewijzigd

in een algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, evenwel met dien verstande dat voor

wijziging van het huishoudelijk reglement ten aanzien van de contributie een meerderheid van ten minste

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist is. 

Artikel 21

Voor samenwerking met andere bonden, verenigingen of organisaties - met uitzondering van die waarvoor de

bond (mede) de bestuursleden benoemt of aanwijst of waarin de bond met afgevaardigden vertegenwoordigd

is - is een besluit van de algemene vergadering vereist, genomen met een meerderheid van ten minste

twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 22

Elk geschil omtrent de uitleg of toepassing van de bepalingen van deze statuten wordt in eerste instantie door

het hoofdbestuur beslist, behoudens beroep op de algemene vergadering.

Artikel 23

In alle gevallen, waarin de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het

hoofdbestuur, gehoord de algemene vergadering.


