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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

>>>Heden, tweeëntwintig april tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Gerrit Herman
Beens, notaris te Amersfoort:
mevrouw Annette Sjoukje Fennema, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij,
notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren te Amsterdam op
tweeëntwintig april negentienhonderd vierenzestig.
De comparante verklaarde:
a. dat op één juli negentienhonderd zesendertig is opgericht de te Maarssen gevestigde
vereniging: Vereniging Cultuurtechnische werken en Grondverzet,
Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland, bij
afkorting CUMELA Nederland, kantoorhoudende te 3861 RJ Nijkerk, Nijverheidsstraat
13, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40477842, hierna ook te
noemen: "vereniging";
b. dat de statuten van de vereniging in bedoelde akte zijn vastgelegd en voor het laatst
zijn gewijzigd bij akte op achttien december negentienhonderd zevenennegentig
verleden voor N.M.J. Damen, destijds notaris te Amsterdam;
c. dat het bestuur van de vereniging in zijn vergadering van zestien december
tweeduizend vier heeft besloten een voorstel te doen aan de algemene
ledenvergadering de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen;
d. dat van gemeld besluit blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van gemelde
vergadering;
e. dat in de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op twee maart
tweeduizend vijf het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd;
f. dat zij, comparante, in de vergadering van vijftien juni tweeduizend vier werd
gemachtigd de te wijzigen statuten in een notariële akte te doen vastleggen;
g. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit de aan deze akte te hechten
notulen van gemelde vergaderingen de dato vijftien juni tweeduizend vier en twee
maart tweeduizend vijf;
h. dat hij bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde machtiging
vaststelt dat met ingang van de dag na heden de volgende wijzigingen in de statuten
van de vereniging zijn aangebracht:
"Naam en Zetel
Artikel 1
De Vereniging is genaamd:
Vereniging Cultuurtechnische werken en Grondverzet, Meststoffendistributie en
Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland, bij afkorting CUMELA Nederland.
Artikel 2
De Vereniging is gevestigd te Nijkerk. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel en middelen
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Artikel 3
De Vereniging stelt zich ten doel de belangen van haar leden te behartigen.
Artikel 4
De Vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. de belangen van de bij haar aangesloten leden te bepleiten en te verdedigen bij de
daarvoor in aanmerking komende instanties;
b. een hechte organisatie te vormen, teneinde vanuit een zo sterk mogelijke positie naar
buiten te kunnen treden;
c. de branche, waarin de leden werkzaam zijn op een hoger niveau te brengen;
d. het treffen van maatregelen welke dienstig kunnen zijn voor de bedrijfsbelangen van de
leden;
e. het vaststellen van regelingen en aangaan van overeenkomsten, waardoor de leden
en/of derden worden gebonden;
f. het beslechten van geschillen tussen leden onderling en tussen de leden en de
Vereniging en haar organen, alsmede het treffen van maatregelen bij overtredingen;
g. het houden van bijeenkomsten, het houden van vergaderingen en voordrachten, het
uitgeven van een Verenigingsorgaan en andere geschriften, het geven van voorlichting,
alles in de ruimste zin, ter bevordering van het bedrijfsbelang en dat van de leden;
h. het toepassen van alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel
bevorderlijk kunnen zijn;
i. het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met werknemersorganisaties of
daarvoor bestemde organisaties;
j. door een relatie aan te gaan met één of meer organisatie(s) met (gedeeltelijk)
gelijkgerichte belangen of doelstellingen.
Vertegenwoordiging
Artikel 5
Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, voorzover de wet niet anders bepaalt.
De Vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de
Vereniging tezamen handelend met een lid van het dagelijks bestuur, door de algemeen
directeur of de plaatsvervangend directeur overeenkomstig de bepalingen in artikel 24.
Leden
Artikel 6
De Vereniging bestaat uit:
a. gewone leden.
Dit zijn natuurlijke personen, vennootschappen onder firma of rechtspersonen, die
daadwerkelijk een onderneming uitoefenen, waarin de werkzaamheden bestaan uit het
bedrijfsmatig voor derden uitvoeren van agrarische-, mestdistributie-, grondverzet-,
cultuurtechnische- en daarmee in verband staande werken, alsmede het ter
beschikking stellen van werktuigen en machines voor genoemde werkzaamheden, en
als zodanig door de Vereniging zijn toegelaten;
b. buitengewone leden.
Dit zijn natuurlijke personen, vennootschappen onder firma of rechtspersonen, tevens
oud-leden van de Vereniging, die op grond van hun bijzondere belangstelling voor het
werk van de Vereniging of uit anderen hoofde naar het oordeel van de betrokken
afdeling of district voor het buitengewoon lidmaatschap in aanmerking komen en als
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zodanig door het Verenigingsbestuur zijn benoemd.
Buitengewone leden hebben geen stemrecht;
c. begunstigers.
Dit zijn natuurlijke personen, vennootschappen onder firma of rechtspersonen, niet
behorend tot de categorie (potentiële) gewone leden, die er prijs op stellen de
Vereniging te steunen bij het verwezenlijken van zijn doelstellingen en naar het oordeel
van het Verenigingsbestuur als zodanig zijn toegelaten. Begunstigers hebben geen
stemrecht.
Buitengewone leden hebben, met uitzondering van stemrecht, dezelfde rechten en
verplichtingen als gewone leden.
Het Verenigingsbestuur kan een buitengewoon lid bij zijn benoeming van enkele of alle
verplichtingen ontheffen.
Zij hebben het recht alle algemene ledenvergaderingen van de Vereniging mee te maken.
Begunstigers hebben eveneens toegang tot alle algemene ledenvergaderingen van de
Vereniging, maar kunnen geen stemrecht uitoefenen.
Overal waar in deze statuten zonder meer wordt gesproken van "lid" (respectievelijk
"leden") wordt daarmede bedoeld zowel een gewoon als een buitengewoon lid
(respectievelijk zodanige leden).
Verkrijging van het lidmaatschap
Artikel 7
Adspirantleden melden zich bij het secretariaat van de Vereniging.
Over de toelating als gewoon lid beslist het bestuur van de betreffende afdeling of het
district.
Ingeval van afwijzing hebben adspirantleden het recht van beroep bij het
Verenigingsbestuur.
Over de toelating als buitengewoon lid is de instemming van het Verenigingsbestuur
noodzakelijk.
Adspirant-begunstigers melden zich schriftelijk bij het Verenigingsbestuur, dat over de
toelating beslist.
Artikel 8
Ieder lid en/of begunstigers van de Vereniging onderwerpt zich door de enkele toetreding
als lid of begunstiger van de Vereniging aan de door de algemene ledenvergadering
vastgestelde of nog vast te stellen besluiten.
Schorsing van het lidmaatschap
Artikel 9
Het bestuur van een afdeling of district casu quo het Verenigingsbestuur, dat de toelating
tot het lidmaatschap ingewilligd heeft, kan een lid, ere-lid of begunstiger van het
lidmaatschap schorsen.
Deze schorsing heeft ten gevolge dat gedurende de schorsingsperiode alle of enkele
rechten verloren gaan en dat de verplichtingen gehandhaafd blijven overeenkomstig het
schorsingsbesluit.
De schorsing kan plaatsvinden op grond van:
a. overtreding van statuten, reglementen en besluiten;
b. benadeling van de Vereniging of van zijn leden.
Het dagelijks bestuur stelt regels vast voor de ingang en duur van de schorsing, de
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vergoeding van eventueel geleden schade en de mogelijkheid van beroep.
Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 10
Het lidmaatschap casu quo begunstigerschap eindigt door:
a. overlijden van het lid-natuurlijk persoon;
b. ontbinding van een lid, rechtspersoon of lid-vennootschap onder firma, tenzij sprake is
van omzetting;
c. beëindiging van het bedrijf van het lid;
d. schriftelijke opzegging bij het secretariaat van de Vereniging en wel vóór één oktober
van het lopende Verenigingsjaar, in welk geval het lidmaatschap de éénendertigste
december van dat jaar eindigt;
bij opzegging na die datum eindigt het lidmaatschap op de éénendertigste december
van het volgende jaar;
e. het niet voldoen van zijn financiële verplichtingen;
f. royement.
Artikel 11
Een lid en/of begunstiger, die zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, of de
reglementen, regelingen, besluiten en/of voorwaarden, vastgesteld door de
ledenvergadering van de betrokken afdeling of district of sectie of van het
Verenigingsbestuur, niet naleeft, kan worden geroyeerd door het Verenigingsbestuur, op
voordracht van het afdelings-, het districts-, het sectie- casu quo het Verenigingsbestuur, of
op voordracht van ten minste vijf leden uit de betreffende afdeling, het district, de sectie of
het Verenigingsbestuur.
Het dagelijks bestuur stelt regels vast omtrent ingang van het royement en de mogelijkheid
van beroep.
Indeling van de Vereniging
Artikel 12
De Vereniging kent de volgende indelingen:
1. Naar grondgebied: de kring, de afdeling, het district, het land.
a. Onder "kring" wordt verstaan een Vereniging van leden van CUMELA Nederland,
opgericht ter behartiging van de plaatselijke of gewestelijke belangen van de in die
plaats of dat gewest gevestigde leden.
Het afdelingsbestuur, of waar dit ontbreekt het districtbestuur, stelt in overleg met
de kring besturen haar territoriale begrenzing vast.
De kring is gerechtigd zo nodig aanvullende contributiebedragen vast te stellen ter
dekking van haar eigen Verenigingskosten.
b. Onder "afdeling" wordt verstaan een Vereniging van leden van CUMELA
Nederland, opgericht ter behartiging van de provinciale belangen van de in die
provincie gevestigde leden.
Een afdeling kan derhalve bestaan uit twee of meer "kringen" binnen de
betreffende provincie.
Het Verenigingsbestuur kan in overleg met de afdelingsbesturen haar territoriale
begrenzing vaststellen.
De afdeling casu quo het district adviseert het Verenigingsbestuur ten aanzien van
de bedragen, die de bij haar ingedeelde leden aan aanvullende contributie,
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inleggeld of anderszins aan haar hebben te voldoen.
Het Verenigingsbestuur legt een voorstel voor aanvullende contributie, inleggeld of
anderszins voor aan de algemene ledenvergadering van de desbetreffende
afdeling of district.
Zij zijn tegen het Verenigingsbestuur alleen gehouden tot verantwoording van de
bedragen, die de algemene ledenvergadering van de Vereniging als afdracht per
lid heeft vastgesteld. De afdeling casu quo het district is gerechtigd, met
inachtneming van de bepalingen de specifieke afdelings- casu quo
districtsbelangen van de bij haar ingedeelde leden zelfstandig te behartigen. Zij
kan daartoe reglementen of besluiten uitvaardigen, die bindend zijn voor alle of
voor enkele groepen van de bij haar ingedeelde leden.
c. Onder "district" wordt verstaan twee of meer samenwerkende afdelingen.
2. Naar soort werkzaamheden: te noemen secties.
a. Sectie agrarische werken, waarbij ingedeeld de leden wier werkzaamheden geheel
of gedeeltelijk bestaan uit het bedrijfsmatig voor derden uitvoeren van agrarische
en daarmede in verband staande werkzaamheden, alsmede het ter beschikking
stellen van werktuigen en machines voor deze werkzaamheden.
b. Sectie Meststoffendistributie, waarbij ingedeeld de leden wier werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk bestaan uit het bedrijfsmatig aan- en verkopen van dierlijke
mest, respectievelijk het distribueren en/of exporteren ervan.
c. Sectie grondverzet- en cultuurtechnische werken, waarbij ingedeeld de leden wier
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bestaan uit het bedrijfmatig voor derden
verrichten van alle soorten grondverzet-, cultuurtechnische en aanverwante
werkzaamheden, alsmede de verhuur van werktuigen en machines voor deze
werkzaamheden.
d. Eventueel door het Verenigingsbestuur nog meerdere met name aan te wijzen
secties.
e. Het sectiebestuur adviseert het Verenigingsbestuur met betrekking tot de
vaststelling van de sectorale contributie, inleggeld of anderszins die de bij haar
ingedeelde leden hebben te voldoen.
Het Verenigingsbestuur zal een voorstel voor de sectorale contributie ter
goedkeuring voorleggen aan de algemene ledenvergadering van de sectie.
Organen van de Vereniging
Artikel 13
Overeenkomstig artikel 12, lid 1 en 2 kent de Vereniging de volgende organen:
1. de algemene ledenvergadering van de Vereniging, van het district, van de afdeling, van
de kring;
2. het Verenigingsbestuur, het districtsbestuur, het afdelingsbestuur, het kringbestuur;
3. het dagelijks bestuur van de Vereniging, van het district van de afdeling, van de kring;
4. de algemene ledenvergadering van een sectie van de Vereniging, van een sectie van
het district, van een sectie van de afdeling, van een sectie van de kring;
5. het landelijk bestuur van een sectie van de Vereniging, het bestuur van een sectie van
een district, van een sectie van de afdeling, van een sectie van de Kring;
6. het Verenigingssecretariaat ten behoeve van de organen onder 1 tot en met 5.
Verder kent de Vereniging kascommissies van het district, van de afdeling, van de kring.
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Evenzo commissies van beroep en naar behoefte andere organen.
Algemene ledenvergadering
Artikel 14
1. Een algemene ledenvergadering van de Vereniging wordt gehouden:
a. als jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden voor één juni;
b. als buitengewone algemene ledenvergadering, wanneer het Verenigingsbestuur
zulks nodig of wenselijk oordeelt;
c. als buitengewone algemene ledenvergadering, op een met redenen omkleed
schriftelijk verzoek van tenminste vijftig gewone leden of van de besturen van
tenminste twee afdelingen, of van het bestuur van het district.
Indien het Verenigingsbestuur ingebreke blijft binnen de tijd van vier weken een
volgens lid c gevraagde algemene ledenvergadering van de Vereniging uit te schrijven,
hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de gevraagde vergadering
over te gaan wanneer aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven.
2. De ledenvergaderingen van de Vereniging worden schriftelijk bijeengeroepen door het
Verenigingsbestuur, onder vermelding van de te behandelen agendapunten.
Een voorstel van de leden, casu quo een afdelings- of districtsbestuur, kan alleen in
behandeling worden genomen, indien het tenminste zestig dagen tevoren ter kennis
van het Verenigingsbestuur is gebracht.
De oproeping geschiedt – behoudens spoedeisende omstandigheden – op een termijn
van tenminste acht dagen.
3. Tot de ledenvergaderingen van de Vereniging hebben alle leden toegang.
Zij kunnen aan de beraadslagingen deelnemen en brengen per lidmaatschap elk in
persoon één stem uit.
Het stemmen bij schriftelijke volmacht is alleen mogelijk door middel van een
gevolmachtigde van het lid, die deel uitmaakt van zijn bedrijf.
4. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Voorzover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten op alle
vergaderingen genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht aangemerkt.
5. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt het Verenigingsbestuur verantwoording
af van zijn algemeen en geldelijk beleid aan de hand van een jaarverslag, een balans,
een winst- en verliesrekening en een accountantsrapport. In dezelfde vergadering
wordt de begroting voor het komende Verenigingsjaar vastgesteld.
Het dagelijks bestuur regelt de wijze, waarop de jaarstukken tot stand komen, door wie
ze ondertekend worden en de wijze waarop zij ter beoordeling aan de leden worden
aangeboden.
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt voorts het besluit tot het al dan niet
dechargeren van het Verenigingsbestuur en de directeur aan de orde gesteld.
6. Een en ander bedoeld in dit artikel is eveneens van kracht op de algemene
ledenvergadering van de kring, de afdeling of van, het district of de desbetreffende
sectie, met dien verstande dat tot deze algemene ledenvergadering alleen toegang
hebben de leden die ressorteren onder de desbetreffende kring, de desbetreffende
afdeling of, het desbetreffend district of de desbetreffende sectie.
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7. Indien het bestuur van een sectie daaraan behoeft gevoelt, kan het een algemene
ledenvergadering van de landelijke sectie, respectievelijk van de sectie van de kring,
van de sectie van de afdeling, van de sectie van het district bijeen roepen.
Alle bij de sectie ingedeelde leden hebben tot de vergadering toegang.
De bepalingen van dit artikel, lid 1 tot en met 5, zijn op deze vergaderingen eveneens
van toepassing.
Het Verenigingsbestuur
Artikel 15
1. Het Verenigingsbestuur bestaat uit één lid per afdeling en tevens de voorzitters van de
onderscheiden secties in artikel 12 lid 2, voorzover de betrokken sectievoorzitters niet
reeds door zijn afdeling is vertegenwoordigd.
Het Verenigingsbestuur telt een minimum van twaalf leden en een maximum van
vijftien leden totaal en evenveel plaatsvervangende leden.
Zij worden aangewezen door de desbetreffende districts- casu quo afdelingsbesturen.
Als districten worden aangemerkt:
district Noord: bestaande uit de afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe;
district Oost: bestaande uit de afdelingen Overijssel, Gelderland en Flevoland;
district West: bestaande uit de afdelingen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;
district Zuid: bestaande uit de afdelingen Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
2. Tot bestuursleden kunnen slechts worden benoemd leden-natuurlijke personen,
vennoten van leden-vennootschappen onder firma en, bestuurders van leden
rechtspersonen en door hen benoemde directeuren/bedrijfsleiders.
Zij worden gekozen vóór één april in de algemene ledenvergadering van de afdelingen,
bij voorkeur uit het bestuur der afdeling casu quo dat der secties, als ook de
plaatsvervangende leden en treden in functie direct na de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de Vereniging.
De leden en plaatsvervangende leden worden gekozen voor drie jaren met dien
verstande, dat de zetel van een tussentijds aftredend lid voor de rest van diens
ambtsperiode wordt ingenomen door het plaatsvervangend lid.
Een bestuurslid kan slechts drie malen achtereen herbenoemd worden.
Indien de voorzitter van de Vereniging, volgens artikel 23, uit de kring van het
Verenigingsbestuur wordt gekozen, geldt deze bepaling opnieuw vanaf het moment
van zijn/haar eerste verkiezing tot voorzitter van de Vereniging.
Deze vernieuwing van de herbenoemingstermijn is ook van toepassing indien de
voorzitters van de secties, volgens artikel 12 sub 2, worden gekozen uit de kring van
het Verenigingsbestuur.
De zittingsperiode van een bestuurslid, dat de vijfenzestig-jarige leeftijd heeft bereikt,
eindigt met het aflopen van deze zittingsperiode.
3. Het Verenigingsbestuur casu quo het bestuur van de afdeling van het district of van de
sectie dat het Verenigingsbestuurslid heeft benoemd, kan dat lid schorsen of ontslaan.
De schorsing heeft ten gevolge dat gedurende de schorsingsperiode alle of enkele
rechten verloren gaan en dat de verplichtingen gehandhaafd blijven, een en ander
overeenkomstig het schorsingsbesluit.
De schorsing kan plaats vinden op grond van:
a. overtreding van statuten, reglementen en besluiten;
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b. benadeling van de Vereniging of van zijn leden.
De schorsing kan worden herroepen casu quo in royement overgaan door de
algemene ledenvergadering van de Vereniging, casu quo van de betreffende afdeling
of het district of de sectie.
Het Verenigingsbestuur bepaalt de ingang en de duur van de schorsing en de
vergoeding van eventueel geleden schade.
4. Het Verenigingsbestuur is belast met het nemen van maatregelen en besluiten,
alsmede het voorstellen van een beleidslijn, welke bevorderlijk kunnen zijn aan het doel
en de daartoe gestelde middelen van de Vereniging, bedoeld in artikel 4 sub a tot en
met j.
Het Verenigingsbestuur heeft de bevoegdheid om voor alle leden en/of secties van
leden bij besluit regels te stellen, waaraan zij zowel onderling als jegens derden
gebonden zijn.
Een besluit blijft van kracht totdat het door het Verenigingsbestuur wordt ingetrokken,
dan wel totdat het door de algemene ledenvergadering van de Vereniging wordt
vernietigd.
5. Het Verenigingsbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
6. Het Verenigingsbestuur heeft het recht in de kring, de afdeling, het district of enige
sectie genomen, besluiten te vernietigen als zij deze in strijd acht met het algemeen
landelijk belang en het doel van de Vereniging en/of haar leden, mits drie/vierde van
het aantal stemmen van het Verenigingsbestuur, dat voor tenminste vijfenzeventig
procent aanwezig is, zich hier vóór verklaren.
De desbetreffende kring, afdeling, district of sectie heeft het recht van beroep bij de
algemene ledenvergadering van de Vereniging.
Dit beroep dient schriftelijk binnen twee maanden ter kennis te worden gebracht van
het Verenigingsbestuur, hetwelk verplicht is tot opname van dit beroep in de agenda
van de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de Vereniging, waarom
krachtens artikel 14 sub 1 c en met inachtneming van sub 2 van dit artikel kan worden
verzocht.
7. Het Verenigingsbestuur beslist in hoogste ressort over alle te nemen en genomen
besluiten op bestuurlijk niveau van de Vereniging.
Het dagelijks bestuur van de Vereniging
Artikel 16
1. Het dagelijks bestuur van de Vereniging bestaat uit vier leden uit en door het
Verenigingsbestuur gekozen, zodanig dat uit elk der in artikel 15 sub 1 genoemde
districten een lid benoemd wordt.
De voorzitters van de secties genoemd in artikel 12 sub 2, casu quo hun
plaatsvervangers, zijn ambtshalve lid van het dagelijks bestuur en kunnen gevraagd en
ongevraagd deelnemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur.
In deze vergaderingen zijn zij stemgerechtigd.
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2. Hun aftreding, alsmede dat van hun plaatsvervangers, valt tezamen met hun aftreding
als Verenigingsbestuurslid krachtens artikel 15 sub 2, welk lid ook verder van
toepassing is.
3. Het dagelijks bestuur van de Vereniging is belast met de dagelijkse leiding en
afdoening van zaken.
Het zorgt voor de voorbereidingen der werkzaamheden van het Verenigingsbestuur en
van de algemene ledenvergaderingen van de Vereniging en zorgt voor de uitvoering
van hun besluiten.
4. De voorzitter van de Vereniging is, na overleg met de algemeen directeur, bevoegd in
spoedeisende gevallen, zulks te hunner beoordeling, namens het dagelijks bestuur en
het Verenigingsbestuur te handelen, onder verplichting zo spoedig mogelijk aan het
betrokken bestuur verantwoording af te leggen.
De algemeen directeur van de Vereniging is ambtshalve adviserend en boventallig lid
van het dagelijks bestuur van de Vereniging.
Het landelijk bestuur van een sectie
Artikel 17
1. Het landelijke bestuur van een sectie bestaat uit ten minste vier leden en desgewenst
evenveel plaatsvervangende leden. De leden hebben elk één stem.
Het bestuur wordt zo samengesteld dat dit een afspiegeling is van de leden van de
sectie, zoveel als mogelijk verspreid over de districten. Als districten worden
aangemerkt de districten zoals vermeld in artikel 15 lid 1.
2. Tot bestuursleden van een sectie kunnen slechts worden benoemd leden-natuurlijke
personen, vennoten van leden-vennootschappen onder firma, bestuurders van ledenrechtspersonen en door hen benoemde directeuren/bedrijfsleiders, die bij de
betreffende sectie zijn ingedeeld overeenkomstig artikel 12 lid 2.a, b en c.
3. De leden van de sectie worden in de gelegenheid gesteld om suggesties te doen voor
kandidaat-bestuursleden.
Het landelijk bestuur van de sectie stelt in overeenstemming met het dagelijks bestuur
van de Vereniging één kandidaat-bestuurslid per vacature aan de ledenvergadering
van de sectie voor. De leden van de sectie kunnen tot uiterlijk veertien dagen voor de
ledenvergadering een tegenkandidaat stellen, overeenkomstig artikel 23 lid 3 c.
Tijdens de algemene ledenvergadering van de sectie worden de bestuursleden
gekozen en benoemd. Indien geen algemene ledenvergadering in het betreffende
kalenderjaar wordt gehouden, zullen de bestuursleden voor de sectie gekozen en
benoemd worden door het verenigingsbestuur.
4. Het tijdstip van verkiezing, zittingsperiode, schorsing en royement van bestuursleden is
overeenkomstig artikel 15 lid 2 respectievelijk lid 3.
5. Het sectiebestuur is belast met het voorbereiden van maatregelen en besluiten en het
voorstellen van een
Kring-, afdelings- en districtsbesturen van de Vereniging en van een sectie
Artikel 18
1. Al naar behoefte kunnen kring-, afdelings- en districtsbesturen van de Vereniging en
van een sectie worden gevormd.
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2. Tot bestuursleden kunnen slechts worden benoemd leden-natuurlijke personen,
vennoten van leden-vennootschappen onder firma en bestuurders van leden
rechtspersonen.
Zij worden gekozen vóór één april in de algemene leden vergadering van de afdelingen
als ook de plaatsvervangende leden, en treden in functie direct na de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. De leden en plaatsvervangende leden worden gekozen
voor drie jaren met dien verstande, dat de zetel van een tussentijds aftredend lid voor
de rest van diens ambtsperiode wordt ingenomen door het plaatsvervangend lid.
Een bestuurslid kan slechts drie malen achtereen herbenoemd worden.
Indien een bestuurslid van een kring-, een afdeling- en districtsbestuur wordt
afgevaardigd naar het bestuur van de Vereniging of van het bestuur van een sectie van
de Vereniging, geldt deze bepaling opnieuw vanaf het moment van eerste afvaardiging.
De zittingsperiode van een bestuurslid, dat de vijfenzestig-jarige leeftijd heeft bereikt,
eindigt met het aflopen van deze zittingsperiode.
3. Een kringbestuur, afdelings- en districtsbestuur van de Vereniging en/of de sectie
behartigt de belangen van de leden van respectievelijk de kring, de afdeling en het
district van de Vereniging en/of de sectie als bedoeld in artikel 4 sub a tot en met j.
Het kan daartoe besluiten nemen, die bindend zijn voor alle leden van de betreffende
kring, de afdeling en het district van de Vereniging en/of sectie.
Een besluit blijft van kracht tot dat het door het genomen kring-, afdelings- of
districtsbestuur wordt ingetrokken, dan wel door de algemene ledenvergadering van de
desbetreffende district worden vernietigd.
4. Het kring-, afdelings- of districtsbestuur van de Vereniging beslist in hoogste ressort
over de in de kring, de afdeling of het district van de Vereniging op bestuurlijk niveau te
nemen of genomen besluiten.
De dagelijkse besturen van een kring, een afdeling en een district van de Vereniging en van
een sectie
Artikel 19
1. Al naar behoefte kunnen dagelijkse besturen van een kring, een afdeling en een district
van de Vereniging en van een sectie worden gevormd.
2. De dagelijkse besturen zijn belast met de dagelijkse leiding en afdoening van zaken
van haar kringen, haar afdelingen, haar districten van de Vereniging en van de secties.
Kascommissie
Artikel 20
1. De algemene ledenvergadering van de Vereniging, de kring, de afdeling en het district
kan telkenjare bij de behandeling van de jaarstukken, voorzover van toepassing, een
kascommissie benoemen, die belast is met de financiële controle over de respectieve
besturen.
Zij doet van haar controle blijken door een rapport, dat zij op de algemene
ledenvergadering van hun orgaan uitbrengen.
2. Indien de ledenvergadering als in lid 1 bedoeld zulks wenselijk acht, kan een
accountant opgedragen worden mede het financiële beleid van het desbetreffende
orgaan te controleren. In dit geval kan een kascommissie als bedoeld in het vorige lid,
achterwege blijven (zie artikel 13).
Commissie van beroep
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Artikel 21
1. Er kan een commissie van beroep worden ingesteld, bestaande uit tenminste drie
personen en ten hoogste negen personen.
De voorzitter en de secretaris van deze commissie van beroep worden aangewezen
door het Verenigingsbestuur. De overige leden worden benoemd door de algemene
ledenvergadering van de Vereniging.
De commissie dient voor tenminste één/derde deel te worden samengesteld uit nietleden.
Deze commissie wordt met uitsluiting van de gewone rechten belast met de
beoordeling van:
a. alle geschillen welke tussen organen van deze Vereniging onderling of tussen
leden en deze organen terzake vloeiende rechten en verplichtingen mochten
ontstaan;'
b. alle kwesties, welke bij statuten, reglementen of bestuursbesluiten, dan wel door
het bevoegde gezag aan de commissie ter beslissing zijn of zullen worden
opgedragen, met uitsluiting van de gewone rechter.
De commissie regelt zelf haar werkzaamheden en kan zich doen bijstaan door de
algemeen directeur. De commissie beslist in hoogste instantie als goede mannen naar
billijkheid.
2. Indien een commissie van beroep als bedoeld in lid 1, wordt ingesteld, zal het
Verenigingsbestuur de bepalingen vaststellen omtrent de instelling en de
bevoegdheden van deze commissie van beroep in de kringen, de afdelingen en
districten van de Vereniging en van de secties.
Rechten en plichten van de organen
Artikel 22
1. De kring, de afdeling, het district en de sectie heeft het recht tot:
a. het zelfstandig nemen van maatregelen en besluiten welke bevorderlijk kunnen
zijn aan het doel en de daartoe gestelde middelen van de Vereniging, bedoeld in
artikel 4, in de ruimste zin;
b. het zelfstandig vaststellen van bedragen, die de bij haar aangesloten leden
hebben te voldoen aan contributie, inleggelden of anderszins, náást de regeling
voor de Verenigingscontributie die door de algemene ledenvergadering van de
Vereniging is vastgesteld, volgens artikel 27;
c. het vaststellen van eigen statuten en een eigen huishoudelijk reglement, welke
niet in strijd mogen zijn met de statuten van de Vereniging.
2. De kring, de afdeling, het district en de sectie is verplicht tot:
a. het erkennen van deze statuten;
b. verantwoording van de bedragen, die de algemene ledenvergadering van de kring,
afdeling en het district als afdracht per lid heeft vastgesteld overeenkomstig artikel
22 lid 1 b;
c. het erkennen van het Verenigingsbestuur als zijnde het hoogste bestuursorgaan
van de Vereniging.
De voorzitter
Artikel 23
1. De Vereniging kent:
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2.

3.

4.
5.

De voorzitter van de Vereniging, van de kring, van de afdeling, van het district, van de
sectie.
a. De voorzitter van de Vereniging wordt in beginsel gekozen uit het
verenigingsbestuur, overeenkomstig artikel 23 lid 3.
Indien de voorzitter niet gekozen wordt uit het Verenigingsbestuur, is de voorzitter
adviserend en boventallig lid van het Verenigingsbestuur.
b. Zij zijn bevoegd in spoedeisende gevallen, zulks te hunner beoordeling, in overleg
met de algemeen directeur, namens het dagelijks bestuur, het Verenigingsbestuur,
het kringbestuur, afdelings-, districts- of sectiebestuur te handelen, onder de
verplichting zodra mogelijk aan het betrokken bestuur verantwoording te doen.
De Vereniging kent verder:
De voorzitter van een sectie, van de kring, van de afdeling, van het district; zij maken
ambtshalve deel uit van het dagelijks bestuur van de kring, van de afdeling, van het
district.
a. De voorzitter van de Vereniging wordt gekozen door de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de Vereniging.
Het bestuur maakt daartoe zes maanden voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering aan de leden bekend welke kandidaat wordt voorgedragen voor
het voorzitterschap.
De leden hebben gelegenheid tot het stellen van een tegenkandidaat, uit de
ledenkring, tot uiterlijk drie maanden voor de te houden algemene
ledenvergadering.
Indien uit de kring van leden geen tegenkandidaat wordt voorgesteld, wordt de
kandidaat enkelvoudig voorgesteld aan de algemene ledenvergadering.
Indien er wel een kandidaat uit de kring van de leden wordt voorgedragen, dan
heeft tijdens de algemene ledenvergadering de voorzittersverkiezing plaats op
basis van het voorgedragen tweetal.
Dit tweetal zal uiterlijk één maand voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering bekend worden gemaakt aan de leden.
b. Wanneer niet wordt voldaan aan de termijn van zes maanden genoemd in lid 3 a,
zullen de leden tot veertien dagen voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering de gelegenheid hebben tot het stellen van een tegenkandidaat.
c. Het stellen van een tegenkandidaat dient schriftelijk te gebeuren en dient
ondertekend te worden door tenminste twee afdelingsbesturen of vijftig individuele
leden.
Het dagelijks bestuur van de Vereniging stelt omvang en de inhoud van de
voorzitterstaak vast overeenkomstig de bepalingen in deze statuten.
De voorzitter van een sectie van de Vereniging wordt benoemd door het
Verenigingsbestuur op voordracht van en in beginsel uit het bestuur van de sectie voor
een periode van drie jaren. Indien de kandidaat-voorzitter niet uit de ledenkring van de
desbetreffende sectie voortkomt, zal de voordracht aan het Verenigingsbestuur
dienovereenkomstig beargumenteerd moeten worden.
Wanneer het Verenigingsbestuur in dat geval tot benoeming overgaat is deze
voorzitter, niet-zijnde een lid van de betrokken sectie, boventallig lid van het bestuur en
als zodanig niet stemgerechtigd.
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De voorzitter leidt de vergaderingen van het sectiebestuur en de algemene
ledenvergadering van de sectie.
6. De voorzitter van een kring, van een afdeling, of van een district, wordt in beginsel
gekozen uit en door het desbetreffende bestuur.
7. De zittingsperiode van een voorzitter bedraagt drie jaren en vangt aan op de algemene
ledenvergadering, waarin de verkiezing heeft plaatsgevonden, zij zijn na het verstrijken
van hun ambtsperiode terstond herkiesbaar.
8. De voorzitter van het Verenigingsbestuur is tevens voorzitter van de algemene
ledenvergadering van de Vereniging en van het dagelijks bestuur van de Vereniging.
Hij leidt deze vergaderingen.
Het Verenigingssecretariaat
Artikel 24
1. Het Verenigingssecretariaat is het bureau van de algemeen directeur.
Het staat onder zijn/haar persoonlijke leiding.
Het voert alle werkzaamheden uit, in het belang van de Vereniging, overeenkomstig de
artikelen van deze statuten.
Het secretariaat let op de naleving van deze statuten en verder op de door de
algemene ledenvergadering goedgekeurde of vastgestelde reglementen en besluiten.
Bij niet-naleving van deze reglementen en besluiten kan de algemeen directeur na
overleg met het dagelijks bestuur zodanige maatregelen nemen als bij die reglementen
en besluiten is voorzien.
2. De algemeen directeur van de Vereniging is ambtshalve adviserend en boventallig lid
van het bestuur en van het dagelijks bestuur van de Vereniging.
Hij/zij is ambtshalve adviserend en boventallig lid van alle landelijke algemene
ledenvergaderingen en alle landelijke sectiebesturen en kan eventueel als zodanig
benoemd worden bij in te stellen werkgroepen en commissies.
Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen door een functionaris van het secretariaat van
de Vereniging.
3. De algemeen directeur is penningmeester van de Vereniging en heeft als algemeen
directeur tevens eindverantwoordelijkheid, onder het Verenigingsbestuur, voor alle
activiteiten die de Vereniging direct of indirect zelfstandig initieert, al dan niet door
middel van afzonderlijke rechtspersonen.
Hij/zij wordt benoemd en ontslagen door het Verenigingsbestuur onder goedkeuring
van de algemene ledenvergadering van de Vereniging.
Het dagelijks bestuur stelt een instructie op en bepaalt zijn/haar werkopdrachten,
salariëring, sociale voorzieningen, dienstverband en procuratie.
4. De algemeen directeur is namens het bestuur en in overleg met de voorzitter van de
Vereniging verantwoordelijk voor het externe overleg van de Vereniging.
Hij/zij vertegenwoordigt hierin het beleid van het Verenigingsbestuur.
5. Het Verenigingsbestuur kan besluiten om de leiding van het Verenigingssecretariaat te
versterken met de benoeming van een plaatsvervangend directeur die de algemeen
directeur in voorkomende gevallen geheel of gedeeltelijk kan vervangen.
6. De algemeen directeur, respectievelijk zijn/haar plaatsvervanger behoeft de
goedkeuring van de vergadering van het dagelijks bestuur voor het nemen van
besluiten strekkende tot:
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a.

het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, zomede het huren en verhuren van
onroerende zaken;
b.
het opnemen en verstrekken van leningen en credieten, anders dan het
disponeren en storten per girorekening of bij de bankiers van de vereniging in
rekening-courant;
c.
het stellen van borgtochten en garanties;
d.
in het algemeen het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere
handelingen voor de vereniging, waarvan de aard en omvang niet eenduidig
aansluit bij de gebruikelijke activiteiten van de vereniging;
d.
het oprichten en overnemen-, het deelnemen in- en het aanvaarden van het
bestuur over commerciële of concurrerende ondernemingen.
Het afdelings-, districts- en
sectiesecretariaat
Artikel 25
De besturen van een afdeling, een district of een sectie hebben ten behoeve van
hun bestuurlijke activiteiten recht op ondersteuning van het Verenigingssecretariaat.
Het Verenigingssecretariaat is als zodanig tevens afdelings-, districts- en sectiesecretariaat.
Het personeel
Artikel 26
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de aanstelling van het personeel ten
behoeve van het Verenigingssecretariaat en de overige organen/rechtspersonen die,
overeenkomstig artikel 24 lid 3, direct of indirect onder het zelfstandige beheer van het
Verenigingsbestuur vallen.
Geldmiddelen en Vermogen
Artikel 27
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
a. de Verenigingscontributie van de leden;
b. sectorale heffingen;
c. buitengewone heffingen, waartoe de algemene ledenvergadering van de
Vereniging mocht besluiten;
d. eventuele inleggelden van de leden;
e. ontvangsten wegens het verrichten van diensten;
f. eventuele boetes opgelegd op grond van de statuten;
g. bijdragen van buitengewone leden en begunstigers;
h. inkomsten uit kapitaal;
i. schenkingen, erfstellingen en legaten;
j. alle overige wettige verkregen baten.
2. Het voorgaande lid is, rekening houdend met hetgeen bepaald is in artikel 22 lid 1 b,
van overeenkomstige toepassing op de afdelings- en districts-geldmiddelen.
3. Wijzigingen in de regeling van de Verenigingscontributie en eventuele inleggelden van
de leden worden vastgelegd door de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging.
De inning van de geldmiddelen geschiedt door het secretariaat van de Vereniging.
4. De inning van specifieke geldmiddelen volgens artikel 12 lid 1 b casu quo artikel 12 lid
2 e, geschiedt door het Verenigingssecretariaat dat hiervoor een afzonderlijke
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administratie zal bijhouden en ten aanzien van deze bedragen alleen verantwoording
verschuldigd is aan het Verenigingsbestuur en het desbetreffende afdelings-, districtsof sectiebestuur.
5. Leden kunnen geen bijzonder belang verwerven in het vermogen van de Vereniging of
van dat van andere rechtspersonen die, direct of indirect, door de Vereniging zijn
geïnitieerd, in onderscheid van dat van andere leden.
6. De algemeen directeur en alle andere medewerkers in dienst van de Vereniging, of
andere rechtspersonen die door de Vereniging zijn geïnitieerd, kunnen geen direct of
indirect belang verwerven in het vermogen van de Vereniging of van de betreffende
rechtspersonen.
7. a. Derden kunnen, op vrijwillige basis, geen direct of indirect belang verwerven in het
vermogen van de Vereniging of dat van andere rechtspersonen die door de
Vereniging zijn geïnitieerd, tenzij na goedkeuring van de algemene
ledenvergadering van de Vereniging.
b. De Vereniging en andere rechtspersonen die door de Vereniging zijn geïnitieerd
kunnen geen transacties verrichten met derden, waarin de algemeen directeur of
andere medewerkers van de Vereniging of betrokken rechtspersonen, direct of
indirect, vermogensbelangen hebben.
8. De bepalingen van lid 5, 6 en 7 zullen dienovereenkomstig deel uitmaken van de
statuten van rechtspersonen die door de Vereniging worden geïnitieerd.
Het Verenigingsjaar
Artikel 28
Het Verenigingsjaar en boekjaar van de Vereniging, de kring, de afdeling, district en sectie
is gelijk aan het kalenderjaar.
Samenwerking met andere organisaties
Artikel 29
1. Met het oogmerk van versterking van de belangenbehartiging ten behoeve van de
eigen bedrijfstak en leden, kan de Vereniging een relatie aangaan met (een)
aanverwante organisatie(s) om met vereende krachten of door functies aan elkaar toe
te vertrouwen tot een grotere gezamenlijke inzet en inspanning te komen.
2. Voorwaarde bij de afweging van wat de relatie praktisch kan inhouden is steeds, dat de
belangen van de eigen leden in het algemeen, van groepen van leden of van
individuele leden daarbij niet in het gedrang mogen komen of in het bijzonder
bevoordeeld.
3. Het aangaan van zulk een relatie kan slechts een rechtspersoonlijkheid bezittende
Vereniging betreffen.
4. Tot het aangaan van zulk een relatie kan alleen de algemene ledenvergadering van de
Vereniging besluiten op voorstel van het Verenigingsbestuur.
Het Verenigingsbestuur stelt daar bij een omschrijving van de doelstellingen van de
nadere samenwerking voor en de voorwaarden waaronder deze zal plaatsvinden.
Deze behoeven de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Eventuele bijstellingen in de loop der tijd behoeven eveneens de goedkeuring van de
algemene ledenvergadering.
5. Tot het beëindigen van zulk een relatie kan alleen de algemene ledenvergadering van
de Vereniging op voorstel van het Verenigingsbestuur besluiten.
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Wijziging van de statuten
Artikel 30
1. Veranderingen in deze statuten kunnen alleen gemaakt worden op voorstel van het
Verenigingsbestuur of van tenminste vijfenzeventig leden en worden, hetzij in de
jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging, hetzij in een daartoe
opzettelijke door het Verenigingsbestuur bijeengeroepen algemene ledenvergadering
van de Vereniging, vastgesteld met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
2. De voorgestelde wijzigingen worden tenminste veertien dagen tevoren ter kennis van
de leden gebracht en treden in werking na het opmaken van de notariële akte dan wel
op het tijdstip wat door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Ontbinding van de Vereniging
Artikel 31
1. Tot ontbinding van de Vereniging kan worden besloten met tenminste twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe opzettelijk door het Verenigingsbestuur
bijeen te roepen algemene ledenvergadering van de Vereniging, waarop tenminste
drie/vierde van het totaal aantal leden van de Vereniging aanwezig is.
Indien op een eerste algemene ledenvergadering het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, kan, mits binnen één maand, tot ontbinding met tenminste twee/derde van
de geldig ingebrachte stemmen worden besloten op een tweede daartoe opzettelijk
door het Verenigingsbestuur bijeen te roepen algemene ledenvergadering van de
Vereniging, ongeacht het aantal dan aanwezige leden.
2. Ingeval van ontbinding zal de algemene ledenvergadering beslissen tot welk doel en
op welke wijze de bezittingen zullen worden aangewend.
Het dagelijks bestuur is met de liquidatie belast.
3. Tot ontbinding van een kring, de afdeling, een district en een sectie kan op
overeenkomstige wijze als in lid 1 bedoeld worden besloten op de desbetreffende
algemene ledenvergadering van de kring, de afdeling het district of de sectie.
4. De bezittingen van de kring, de afdeling, het district en de sectie vallen respectievelijk
toe aan de afdeling, aan het district of aan de Vereniging, waarvan de leden deel
uitmaken.
Slot en overgangsbepalingen
Artikel 32
In alle gevallen, waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist het dagelijks bestuur
van de Vereniging, behoudens zijn verantwoordelijkheid jegens de algemene
ledenvergadering van de Vereniging."
BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:
- notulen de dato vijftien juni tweeduizend vier, zestien december tweeduizend vier en
twee maart tweeduizend vijf.
SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparante heeft verklaard dat partij een conceptakte heeft ontvangen en van de
inhoud van de akte heeft kennisgenomen.
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De inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht.
De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met
de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparante en mij,
notaris ondertekend.
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