1
STATUTEN Vrijzinnige Partij
Begrippen:
In deze statuten wordt onder meer gebruik gemaakt van de navolgende begrippen:
ledenparlement: het orgaan genoemd in artikel 12 en volgende zijnde een orgaan als bedoeld in
artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek;
bestuur: het orgaan genoemd in artikel 7 en volgende;
regionale werkgroep: een organisatorisch verband zonder rechtspersoonlijkheid waarvan de
uitwerking plaatsvindt in een reglement.
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vrijzinnige Partij.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is:
a. het bevorderen van evenwichtige, sociale, onafhankelijke politiek rekening houdend met de
effecten van beleid voor alle generaties en binnen de algemene democratische beginselen van de
rechtsstaat;
b. het bevorderen van de verkiezing van leden van de Vrijzinnige Partij in vertegenwoordigende
openbare lichamen;
c. het organiseren van overige verenigingsactiviteiten ten dienste van de onder a en b aangegeven
doelstellingen.
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden en leden van verdienste. Waar hierna gesproken wordt over leden,
dient daaronder worden verstaan zowel gewone leden als leden van verdienste, tenzij het tegendeel
blijkt. Lidmaatschap van een regionale werkgroep, alsmede alle ander voor de werkgroep relevante
zaken worden geregeld in het reglement regionale werkgroepen.
2. Leden van verdienste zijn personen die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
of in het kader van de doelstelling van de vereniging als zodanig door het ledenparlement op
voordracht van het bestuur zijn benoemd.
3. Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld, de
contributie hebben voldaan en daarna door het bestuur als lid zijn toegelaten. Toelating van een lid
blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring na aanmelding en betaling van de verschuldigde
contributie, welke verklaring uiterlijk zes weken na betaling van de contributie verstrekt zal worden.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur, waaronder tevens begrepen dient te worden het niet
binnen de gestelde termijn van zes weken reageren, kan het ledenparlement alsnog tot toelating
besluiten.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden
verkregen.
5. Het lidmaatschap geeft onder meer recht op het stemgerechtigd zijn met betrekking tot:
a. de verkiezing van de leden van het ledenparlement en kandidaten voor enige verkiezing volgens
de nader vast te stellen kandidaatstellingsreglement;
b. de goedkeuring van politiek inhoudelijke documenten als vertaling van de doelstelling onder artikel
2.a genoemd en de verkiezingsprogramma’s volgens een nader vast te stellen reglement Interne
politieke besluitvorming.
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Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door kandidaatstelling en/of verkiezing in enig vertegenwoordigend politiek orgaan in Nederland
van het lid namens een andere politieke partij of politieke groepering in Nederland, tenzij
ontheffing is verkregen van het ledenparlement;
e. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun
verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft
een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar
door het bestuur worden gedaan:
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
voldaan;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de
statuten en/of reglementen voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
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 het lid de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het
besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na
de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij het ledenparlement.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft
geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Contributies
Artikel 6
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het
ledenparlement, echter met inachtneming van het wettelijk minimum zoals dit thans is vastgelegd in de Wet
financiering politieke partijen of daarvoor in de plaats getreden regeling.
Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen natuurlijke meerderjarige personen.
Bestuursleden kunnen niet zijn:
a. zij die een arbeidsrechtelijke verhouding hebben met de Vrijzinnige Partij;
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zij die namens de Vrijzinnige Partij zijn verkozen in de Staten-Generaal, Europees Parlement of
Provinciale Staten;
c. zij die tevens lid zijn van het ledenparlement.
Het ledenparlement stelt het aantal bestuursleden vast. De voorzitter, secretaris en penningmeester
worden als zodanig in functie benoemd, alsmede eventuele bezoldiging. Bestuursleden hebben
tenminste recht op vergoeding van gemaakte onkosten. Het bestuur is bevoegd nadere taak- en
portefeuilleverdeling en al die zaken die nader geregeld dienen te worden in een bestuursreglement
vast te leggen. Een zodanig bestuursreglement behoeft voorafgaande goedkeuring van het
ledenparlement.
2. De bestuursleden worden door het ledenparlement benoemd uit de leden van de vereniging. Het
bestuur draagt kandidaat bestuursleden aan op basis van een niet-bindende voordracht. Op grond van
artikel 2:37 lid 5 Burgerlijk Wetboek dienen de leden in de gelegenheid te worden gesteld kandidaat
bestuursleden aan te dragen, mits een voordracht door tenminste één/vijfde van het aantal leden van
de vereniging wordt gedaan en mits een op grond van dit artikel voorgedragen bestuurslid uiteindelijk
met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uit te brengen stemmen in de
vergadering waarin tot benoeming wordt besloten wordt benoemd.
Het is toegestaan meer kandidaten te stellen per vacature met inachtneming van het hiervoor
bepaalde.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door het ledenparlement worden
geschorst en ontslagen. Het ledenparlement besluit tot schorsing of ontslag met gewone meerderheid,
mits in de betreffende vergadering tenminste twee/derde van stemgerechtigde leden aanwezig is. Is in
de vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan wordt niet eerder dan een
week, maar uiterlijk twee maanden daarna een tweede vergadering belegd waarin, ongeacht het aantal
aanwezige leden, een besluit tot schorsing of ontslag kan worden genomen.
4. De schorsing eindigt wanneer het ledenparlement niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft
besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in het ledenparlement te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Een lid van het bestuur
treedt uiterlijk in de eerste ledenparlementsvergadering in het vierde jaar na zijn verkiezing af. De
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, welk rooster zodanig dient
te zijn opgesteld dat ieder lid van het bestuur derhalve tenminste aftreedt in het vierde jaar na diens
(her)benoeming. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk
herbenoembaar.
6. Na twee opeenvolgende termijnen kan men gedurende vier jaar niet opnieuw verkiesbaar worden
gesteld.
7. Indien bij de aanvang van de ledenparlementsvergadering waarin de verkiezingen van het bestuur
zullen plaatsvinden blijkt, dat het aantal kandidaat-leden van het bestuur op de kandidatenlijst gelijk is
aan of kleiner is dan het aantal te vervullen vacatures, dient desondanks een stemming plaats te
vinden. Indien een kandidaat voor de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester niet in de
desbetreffende functie wordt verkozen, kan hij tot lid van het bestuur zonder deze functie worden
verkozen.
8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur
niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk vergadering van het ledenparlement te
beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging als bedoeld in de wet. Het bestuur kan zich
hierin laten bijstaan door de directie van het Landelijk Secretariaat van de vereniging. Bij de vervulling
van hun taak richten de leden van het bestuur zich naar het belang van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht.
3. De voorzitter is verplicht een vergadering te beleggen indien tenminste drie leden van het bestuur
daartoe een schriftelijk verzoek indienen. De vergadering moet alsdan worden gehouden binnen
veertien dagen na ontvangst van een zodanig verzoek.
4. De oproepingen tot vergaderingen geschieden door de voorzitter door middel van een schriftelijke
oproeping, waarin plaats, tijdstip en de onderwerpen zijn vermeld.
5. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste acht dagen, de dag van de oproep en vergadering
niet meegerekend.
b.
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In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de oproepingstermijn worden
verkort tot drie dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De
voorzitter kan in een dusdanig geval ook een andere wijze van bijeenroeping volgen.
7. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door één der andere
leden, aan te wijzen in de desbetreffende vergadering.
8. De vergaderingen worden bijgewoond door de leden van de directie, tenzij het bestuur anders beslist.
Leden van de directie kunnen zich ter vergadering laten bijstaan door andere medewerkers van de
vereniging.
9. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Iedere
bestuurder heeft daarbij één stem. Stemmen per volmacht is niet mogelijk.
10. Indien in een vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, kan in de volgende
vergadering, te houden tenminste twee weken na de eerste vergadering, over de onderwerpen welke
op de agenda stonden voor de eerste vergadering besluiten worden genomen, ongeacht het aantal
aanwezige bestuursleden.
11. Het bestuur kan eveneens buiten vergadering besluiten nemen indien alle leden van het bestuur
schriftelijk met het besluit instemmen.
12. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van het ledenparlement, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot
het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt.
13. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
a. door bedanken;
b. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
c. door ontslag verleent door het ledenparlement;
d. door het aangaan van een arbeidsrechtelijke verhouding met de vereniging, met uitzondering van
bestuursleden welke een bezoldiging ontvangen en waarvan de aard en omvang daarvan zou
leiden tot de kwalificatie van arbeidsverhouding. Indien er sprake is van een arbeidsverhouding
betekent einde van deze arbeidsverhouding anders dan wegens wederzijds goedvinden tevens
beëindiging van het bestuurslidmaatschap.
Artikel 9
1. De vereniging kent een directie. De directie werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur en geeft
leiding aan het Landelijk Secretariaat.
2. Samenstelling, werkwijze, bevoegdheden en alle ander daartoe relevante taken zullen in een door het
bestuur op te maken Directiereglement worden vastgelegd, welk reglement voorafgaande goedkeuring
behoeft van het ledenparlement.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. Het bestuur kan tevens aan een bestuurslid afzonderlijk, alsmede ook aan derden, waaronder een lid
van de directie volmacht verlenen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Artikel 11
1. Door het bestuur kunnen overigens die commissies worden ingesteld waarvan het dit nuttig en
wenselijk acht voor de uitvoering van haar taken.
2. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijzen van deze commissies worden nader bij
reglement, dat door het bestuur wordt vastgesteld, geregeld.
6.

Ledenparlement
Artikel 12
1. Het ledenparlement bestaat uit per Nederlandse provincie minimaal drie en maximaal zeven door de
leden van die provincie gekozen parlementsleden. Per provincie worden door en uit de leden van de
betreffende provincie afgevaardigden gekozen. Per twee honderd vijftig (250) leden per provincie
bestaat recht op de benoeming van een afgevaardigde met een minimum van drie afgevaardigden en
een maximum van zeven. Voor de bepaling van het aantal leden per provincie is het ledenregister per
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één januari van het betreffende kalenderjaar waarin de oproeping plaatsvindt van Landelijk
Secretariaat bepalend.
2. De leden van het bestuur, leden die namens de Vrijzinnige Partij vertegenwoordigd zijn in het
Europees Parlement, Staten-Generaal of Provinciale Staten hebben recht:
a. op toegang tot de vergadering van het ledenparlement;
b. in de vergaderingen van het ledenparlement het woord te voeren;
c. schriftelijk voorstellen in te dienen welke aan de beslissingsbevoegdheid aan het ledenparlement
zijn onderworpen;
maar hebben geen stemrecht.
Artikel 13
1. Ten minste twaalf weken voor het einde van de zittingsperiode van het ledenparlement, nodigt het
bestuur alle leden uit zich kandidaat te stellen voor de ledenparlement van de Vrijzinnige Partij.
2. Tot uiterlijk zes weken voor het einde van de zittingsperiode van het ledenparlement kunnen leden van
de Vrijzinnige Partij zich schriftelijk aanmelden als kandidaat-ledenparlementslid.
3. Na tijdige aanmelding worden zij op de website van de Vrijzinnige Partij op de verkiezingslijst voor het
ledenparlement geplaatst. De kandidaat-ledenparlementsleden worden in de gelegenheid gesteld om
zichzelf op de website van de Vrijzinnige Partij te presenteren.
4. Leden met een arbeidsrechtelijke betrekking bij de Vrijzinnige Partij kunnen geen lid zijn van het
ledenparlement.
5. Ieder lid van de vereniging wordt in de gelegenheid gesteld om inzake de verkiezing stem uit te
brengen. De verkiezingsprocedure wordt in een nader vast te stellen Verkiezingsreglement
Ledenparlement vastgelegd.
6. Aan het ledenparlementslidmaatschap is de navolgende kwaliteitseis verbonden. Bij het aanvaarden
van de benoeming zal het ledenparlementslid tevens het voorzitterschap op zich nemen voor een
regionale werkgroep.
7. De uitslag van de stemming inzake de benoeming van de ledenparlementsleden wordt zo spoedig
mogelijk ter kennis van de leden van de vereniging gebracht. Degene die tot lid van de ledenparlement
is verkozen ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
Artikel 14
1. De ledenparlementsleden worden gekozen voor een periode van drie jaren en kunnen zich na het
verstrijken van die periode voor een tijdvak van drie jaren opnieuw verkiesbaar stellen. Vervolgens zijn
zij niet opnieuw verkiesbaar dan na verloop van drie jaren.
2. De zittingsperiode van de ledenparlementsleden vangt aan op de eerste dag van het verenigingsjaar,
volgende op dat waarin hun verkiezing plaatsvond.
3. Een ledenparlementslid benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting
voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
4. Het ledenparlementslidmaatschap eindigt:
a. Door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
b. Door opzegging van het lid;
c. Door toetreding tot het bestuur, lidmaatschap van Europees Parlement, Staten-Generaal,
Provinciale Staten of indiensttreding bij de vereniging;
d. door het niet (langer) voldoen aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 13 lid 6;
e. het aangaan van een arbeidsrechtelijke verhouding met de vereniging (zie artikel 13 lid 4).
Artikel 15.
Het ledenparlement heeft de volgende bevoegdheden:
a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur van de vereniging;
b. het instellen van commissies en regionale werkgroepen;
c. het in concept vaststellen van politieke documenten en de verkiezingsprogramma’s;
d. het benoemen van leden van verdienste;
e. het goedkeuren/vaststellen van de door het bestuur op te maken begroting en jaarrekening;
f. het vaststellen van de hoogte van de contributie voor het lidmaatschap;
g. het in concept vaststellen van kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende lichamen;
h. het besluiten tot vaststellen, wijzigen van de statuten en vaststellen, wijzigen, goedkeuren of opheffen
van (huishoudelijke) reglementen en commissies van de vereniging, echter met inachtneming van de
aan het bestuur toekomende bevoegdheid als bedoeld in artikel 11;
i. het goedkeuren van een bestuursbesluit tot ontbinding van de vereniging;
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het goedkeuren van een bestuursbesluit tot het aanvragen van faillissement en surseance van betaling
met betrekking tot de vereniging.
Artikel 16
1. Tenminste eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand juni, wordt het ledenparlement bijeengeroepen.
2. De agenda van deze vergadering vermeldt in ieder geval de bespreking van het verslag van het
bestuur over de gang van zaken in de Vrijzinnige Partij en het gevoerde beleid in het afgelopen
verenigingsjaar.
3. Het ledenparlement kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De taken van
de voorzitter wordt in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
4. Het ledenparlement wordt bijeen geroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van
tenminste drie weken.
5. De oproeping voor het ledenparlement geschiedt door schriftelijke oproeping aan de leden van het
ledenparlement onder vermelding van plaats, tijdstip en de agenda.
6. Het ledenparlement wordt derhalve tenminste één keer per jaar bijeengeroepen, en voorts zo dikwijls
als het bestuur zulks wenselijk acht.
7. Het bestuur is verplicht een ledenparlement bijeen te roepen op verzoek van tenminste één/vierde
gedeelte van het aantal leden van het ledenparlement, zulks op een termijn van niet meer dan vier
weken. Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan onder opgave van de te behandelen punten.
8. Heeft het bestuur niet binnen veertien dagen aan een verzoek als bedoeld in het vorige lid gevolg
gegeven, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.
Artikel 17
1. De leden van het ledenparlement hebben ieder één stem.
2. Vertegenwoordiging ter vergadering is niet toegestaan.
3. Alle besluiten van het ledenparlement worden genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, stemmen over zaken geschiedt mondeling.
6. Indien de stemmen staken wordt in de volgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de stemmen
dan weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Indien bij een verkiezing van personen ter vergadering niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid
gekregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste
aantal stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen op wie de meeste stemmen zijn
uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist het lot.
8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot
stand komen.
9. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is
beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende ledenparlementsvergadering vastgesteld en
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 18
1. Jaarlijks wordt ten minste één parlementsvergadering gehouden als bedoeld in artikel 16 lid 1 en wel
binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
vergadering. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan het ledenparlement over.
j.
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Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de
termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen
nakomen.
3. Aan het ledenparlement wordt overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het ledenparlement benoemt de
betreffende accountant die vorenbedoelde verklaring zal opstellen.
Statutenwijziging
Artikel 19
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van het ledenparlement, waartoe
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping van het ledenparlement ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door het ledenparlement slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste de helft plus één aan stemgerechtigde leden aanwezig is.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten
kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 20
1. Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van het
ledenparlement tot ontbinding van de vereniging.
2. Het ledenparlement stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig
saldo. De bestemming van het liquidatiesaldo dient ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling (ANBI) te zijn met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de 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".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig
zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren
na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is
aangewezen.
Commissie van Beroep
Artikel 21
Het ledenparlement is bevoegd een Commissie van Beroep in te stellen. Het doel van de Commissie van
Beroep is geschillenbeslechting via mediation of bindende uitspraak in een geschil.
Tegen beslissingen van of namens een orgaan van de vereniging, anders dan van het ledenparlement, die
de (rechts)positie van een lid en/of ander orgaan van de vereniging raken staat voor leden en/of organen
van de vereniging beroep open bij de Commissie van Beroep. Samenstelling, werkwijze en eventuele
andere vormen van geschillenbeslechting aan de Commissie van Beroep opgedragen, worden in het
reglement Commissie van Beroep door het ledenparlement vastgesteld.
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Reglementen
Artikel 22
1. Het ledenparlement kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2
en 5 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepalingen
Artikel 23.
1. Aan het ledenparlement komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen
overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, alsmede communicatie via elektronische weg, dit
laatste mits de betreffende bestuurder daarmee heeft ingestemd en gebruik is gemaakt van de door de
betreffende bestuurder daartoe opgegeven adres aan het bestuur. Wijziging van gegevens dient de
betreffende bestuurder zelf per omgaande door te geven.
Overgangsbepalingen
Artikel 24
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 vangt het eerste boekjaar van de vereniging aan bij de
oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting.
2. In afwijking van het in deze statuten bepaalde zullen de eerste leden van het ledenparlement in functie
worden benoemd door het bestuur. Indien en zodra er per provincie drie leden in functie zijn benoemd
zal een eerste vergadering worden belegd. Vanaf deze eerste vergadering zullen de regels omtrent
benoeming, zittingstermijnen enzovoorts van toepassing zijn als in de statuten aangegeven.
3. In afwijking van het in deze statuten bepaalde zal het eerste bestuur bestaan uit één bestuurder tot het
moment van de eerste ledenparlementsvergadering. In deze eerste vergadering van het
ledenparlement zal tevens het eerste voltallige bestuur worden benoemd. De bestuurder tot deze
eerste vergadering zal op dat moment dienen af te treden en is terstond herkiesbaar.

