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Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

Statuten 
 

Naam en Zetel 

artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en 

instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland. 

2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 

3. Zij is opgericht op twee februari negentienhonderd elf en haar duur is onbepaald. 

Doel en middelen 

artikel 2 

1. De vereniging stelt zich ten doel het behoud, de bescherming en instandhouding van de 

schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen en van 

cultuurmonumenten in het bijzonder. 

 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a.  het benaderen van de overheid, organisaties en particulieren; 

b.  het gevraagd en ongevraagd geven van advies en voorlichting aan derden; 

c.  het bestuderen en doen bestuderen van vraagstukken die daarop direct of indirect betrekking 

hebben; 

d.  het uitgeven of doen uitgeven van een tijdschrift, het voeren van een website, alsmede het 

benaderen van media, het organiseren van en medewerken aan acties, bijeenkomsten, excursies en 

tentoonstellingen; 

e. het al of niet in samenwerking met derden oprichten van andere rechtspersonen met een gelijk of 

aanverwant doel en het al of niet besturen van deze rechtspersonen; 

f.  het aangaan van samenwerkingsverbanden van blijvend of tijdelijk karakter; 

g.  alle overige wettige middelen. 

Geldmiddelen 

artikel 3 

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door: 

a. contributie van leden; 

b. bijdragen van begunstigers; 

c. schenkingen, legaten, erfstellingen, sponsoring en overheidsbijdragen; 

d. alle overige wettige bronnen van inkomsten. 

 

2. De contributie van de leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het 

bestuur. 
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3. Erfstellingen mogen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 

 

Leden 

artikel 4 

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. 

2. Gewone leden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich als lid bij de vereniging hebben 

aangemeld en door het bestuur als lid zijn geaccepteerd. Van een weigering van het bestuur om als 

lid te worden toegelaten, staat voor de betrokkene beroep open op de algemene vergadering. 

3. Ereleden zijn natuurlijke personen die door de algemene vergadering voor het leven zijn benoemd 

tot erelid, op voorstel van het bestuur. Ereleden betalen geen contributie en hebben overigens 

dezelfde rechten en verplichtingen als gewone leden. 

4. De leden zijn gehouden de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van 

het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven. 

5. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen 

door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 

6. De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten 

behoeve van de leden rechten bedingen.  

7. Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid, door overlijden of door opzegging namens 

de vereniging op grond van wanbetaling of handelingen in strijd met het doel van de vereniging 

alsmede door ontzetting wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

8. Besluiten tot opzegging en ontzetting kunnen slechts door het bestuur worden genomen. Het 

betreffende lid kan van dit besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering. 

9. Een lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar. 

Over deze periode blijft voor het lid de betalingsplicht voor de contributie bestaan. 

Bestuur 

artikel 5 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter, 

secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.  

2.  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden als zodanig benoemd door de 

algemene vergadering. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van één of meerdere 

overige bestuursleden dan wel ingeval van een andere wijziging in de samenstelling van het bestuur, 

herverdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de taken van de 

bestuursleden vast en doet hiervan mededeling aan de leden. 



Concept ter vaststelling  in de AVL van 1 juni 2018, met verwerkt opmerkingen notaris 

 

3 

 

3.a. De benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering geschiedt uit één of meer 

voordrachten. Bevoegd tot het opmaken van een voordracht is de Raad van Toezicht, gehoord het 

bestuur. Alvorens een kandidaat wordt voorgedragen dient de Raad van Toezicht inzage te hebben 

gehad in de Verklaring Omtrent Gedrag van de kandidaat.  

 

3.b. Indien ten minste vijfentwintig leden van de vereniging de secretaris uiterlijk veertien dagen 

voor de algemene vergadering verzoeken een kandidaat aan de voordracht toe te voegen, geeft het 

bestuur daaraan gevolg.  

4. Een lid van het bestuur treedt uiterlijk af in de jaarlijkse algemene vergadering in het vierde jaar na 

het jaar waarin het lid is benoemd. De aftredende is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode 

van vier jaar en is daarna gedurende een periode van ten minste vier jaar niet herbenoembaar.  

5. Een lid van het bestuur defungeert voorts: 

a. door zijn overlijden; 

b. door zijn vrijwillig aftreden; 

c. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht; 

d.  door het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de vereniging; 

e. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging. 

f. door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering. Een lid van het bestuur dat is 

ontslagen, kan niet meer in enig orgaan van de vereniging worden benoemd. 

6. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording 

af aan de algemene vergadering. 

7. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het vastgestelde minimum aantal blijven de nog in 

functie zijnde bestuursleden een bevoegd college vormen.  Alsdan zal in de eerstvolgende algemene 

vergadering in de vacature(s) worden voorzien. Ingeval één bestuurslid tussentijds aftreedt nemen 

de overige bestuursleden zijn portefeuille over totdat in de vacature is voorzien. Ingeval twee of 

meer bestuursleden tussentijds aftreden, zal het bestuur de Raad van Toezicht advies vragen over de 

noodzaak tot het bijeenroepen van een tussentijdse algemene vergadering om in de vacatures te 

voorzien. Indien het gehele bestuur tussentijds aftreedt, dan treedt de Raad van Toezicht in de 

bevoegdheden van het bestuur totdat in de eerstvolgende algemene vergadering een nieuw bestuur 

is benoemd.  

8. Het bestuur besluit na voorafgaand advies door de Raad van Toezicht over het oprichten van 

rechtspersonen als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub e. 

9. Het bestuur is bevoegd een gevolmachtigde aan te stellen met de titel ‘directeur’ en een 

verwijzing naar een (directie)regelement waarin dit verder wordt uitgewerkt. Zij is tevens bevoegd 

tot diens ontslag. 
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10. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te 

doen uitvoeren door personen, commissies of werkgroepen die door het bestuur zijn benoemd.   

11. Het bestuur is na voorafgaand advies door de Raad van Toezicht bevoegd tot het sluiten van 

overeenkomsten waarbij de vereniging registergoederen koopt, vervreemdt of bezwaart of zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

12. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij direct 

of indirect een persoonlijk belang heeft. 

13. Het bestuur draagt zorg voor een meerjarenbeleidsplan en legt dit meerjarenbeleidsplan en de 

wijziging daarvan ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, gehoord de Raad van 

Toezicht. 

 

14. Het bestuur is verplicht de Raad van Toezicht actief en tijdig alle informatie te geven die nuttig en 

noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 

en zijn individuele leden. 

 

Onverenigbaarheden  

artikel 6 

1. Een lid van het bestuur kan niet tevens zijn: 

a. werknemer van de vereniging; 

b. lid van de Raad van Toezicht; 

c. voorzitter van een commissie. 

 

2. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens zijn: 

a. werknemer van de vereniging; 

b. lid van het bestuur 

 

Vertegenwoordiging 

artikel 7 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden 

van het bestuur. 

3. De directeur kan de vereniging alleen vertegenwoordigen binnen het kader van de door het 

bestuur verstrekte lopende volmacht(en). 

4. Het bestuur kan anderen dan degenen genoemd in de vorige leden van dit artikel machtigen de 

vereniging te vertegenwoordigen voor bepaalde in de machtiging met name genoemde handelingen.  

5. De directeur kan –binnen het kader van de hem verstrekte volmacht(en) – een of meer 

commissieleden machtigen de vereniging te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures.–  
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Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren. 
Artikel 8 
1. Er is een Raad van Toezicht, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal 
leden.  

2. De benoeming van de leden geschiedt door de algemene vergadering. 

3. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de vereniging. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In 
ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

4. Elke commissie draagt uit haar midden een kandidaat lid voor de Raad van Toezicht voor. Het 

besluit tot benoeming geschiedt bij gewone meerderheid. Uitsluitend leden van de vereniging komen 

voor benoeming in aanmerking. 

 

5. De Raad van Toezicht heeft tot taak: 

a. toezicht te houden op de uitoefening van een aantal specifieke taken opgedragen aan het bestuur, 

zoals genoemd in artikel 5 van de Statuten, en 

b. te bewaken dat de statuten en reglementen van de vereniging voldoen en blijven voldoen aan de 

op de vereniging van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en 

c. gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de algemene vergadering en het bestuur; 

d. te adviseren inzake de aanvraag van surséance en het besluit tot ontbinding van de vereniging. 

6. De  Raad van Toezicht wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.  

7. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Leden van de 

Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van 

aftreden, dat zodanig is opgesteld dat daardoor de continuïteit van de Raad van Toezicht zoveel 

mogelijk is gewaarborgd. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is 

onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaar en is daarna gedurende een periode van 

vier jaar niet herbenoembaar. 

8. Een lid van de Raad van Toezicht kan, al dan niet op voordracht van de Raad van Toezicht, te allen 

tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen en door de Raad van Toezicht 

worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst 

kan de rechten die aan die functie zijn verbonden gedurende de schorsing niet uitoefenen. 

9. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing dan wel ontslag als bedoeld in lid 8 van dit 

artikel, moet worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.  

10. Een lid van de Raad van Toezicht dat is ontslagen, kan niet meer in enig orgaan van de vereniging 

worden benoemd. 
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11. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: 

 

a. door zijn overlijden; 

b. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in lid 5 van dit artikel bedoelde rooster; 

c. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van het bestuur ; 

d. door het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de vereniging; 

e. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging. 

 

12. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht, blijft de Raad 

van Toezicht bevoegd. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht, 

berust het toezicht tijdelijk bij een of meer door de Algemene Vergadering aan te wijzen leden. 

 

Raad van Toezicht: taakuitoefening. 

Artikel 9 

1. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en 

bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle 

inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de vereniging die deze mocht verlangen. De Raad 

van Toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging in te 

zien; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de vereniging in 

gebruik zijnde ruimten en terreinen en is bevoegd te overleggen met de bij de vereniging werkzame 

personen. 

 

2. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de vereniging in de uitoefening van zijn taak doen 

bijstaan door een of meer deskundigen. 

 

 

Raad van toezicht: vergaderingen, besluitvorming. 

Artikel 10 

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste 

twee van de andere leden van de Raad van Toezicht een vergadering bijeenroepen, doch ten minste 

tweemaal per jaar. 

 

2. Leden van het bestuur hebben slechts toegang tot de vergaderingen van de Raad van toezicht 

indien zij daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd. 

 

3. De Raad van Toezicht kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de 

helft van de leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig is. Ieder lid van de Raad van 

Toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Voor zover bij wet of in deze statuten geen 

grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
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4. Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Toezicht kunnen worden neergelegd in 

een reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt dit reglement vast en legt dit ter 

goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.  

 

 

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht. 

Artikel 11 

1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke 

vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te 

voeren beleid. 

 

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van 

Toezicht gelijkelijk bevoegd. 

 

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 

Commissies 

artikel 12 

1. Ter uitvoering en stimulering van de activiteiten van de vereniging alsmede om het contact te 

bevorderen met regionale en lokale overheden en organisaties, stelt de algemene vergadering op 

voorstel van het bestuur en met voorafgaand advies van de Raad van Toezicht een landsdekkend 

stelsel van commissies in.   

2. Deze commissies bestaan uit een voorzitter, een secretaris en minimaal twee andere leden, die 

ieder hun eigen, specifieke vakbekwaamheid en competenties hebben, te benoemen door het 

bestuur, op voordracht van de desbetreffende commissie. 

3. De voorzitter, de secretaris en de andere leden van de commissies kunnen te allen tijde door 

bedanken hun functie beëindigen en kunnen tussentijds worden ontslagen door het bestuur dat hen 

benoemde. 

4. De leden van de commissies worden benoemd voor een periode van vier jaren. Zij zijn te allen tijde 

herbenoembaar. Alleen leden van de vereniging kunnen tot commissielid worden benoemd. 

5. Het bestuur stelt voor de commissies een reglement vast. 

6. De commissies bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

 

Werkgroepen 

artikel 13 

1. Het bestuur kan werkgroepen instellen. De instelling van de werkgroep zal vergezeld worden door 

een taakomschrijving en samenstelling. Het bestuur bepaalt of de leden ook lid dienen te zijn van de 

vereniging. 
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2.  Deze werkgroepen bestaan uit een voorzitter, een secretaris en minimaal twee andere leden, die 

ieder hun eigen, specifieke vakbekwaamheid en competenties hebben, te benoemen door het 

bestuur, op voordracht van de desbetreffende werkgroep.  

 

Jaarrekening en begroting 

artikel 14 

1. Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur een rekening en 

verantwoording opgesteld over het afgelopen boekjaar. 

3. Een rekening en verantwoording dient, voorzien van een advies van de Raad van Toezicht en 

vergezeld van het verslag van de sub 5 bedoelde accountant, door het bestuur te worden overgelegd 

aan de Algemene Vergadering zoals bedoeld in artikel 15. 

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording naar aanleiding 

van het agendapunt décharge strekt tot kwijting van de leden van het bestuur. 

5. Op voordracht van het bestuur wordt door de Raad van Toezicht een accountant  benoemd, 

teneinde het onder sub 3 bedoelde verslag uit te brengen. 

6. Jaarlijks, uiterlijk in de maand december, wordt door het bestuur een begroting op- en vastgesteld 

voor het volgende boekjaar. 

 

Algemene Vergadering 

artikel 15 

1. Tenminste één maal per jaar voor één juli wordt een algemene vergadering van de vereniging 

gehouden, in welke vergadering ieder lid één stem kan uitbrengen. 

2. De voorzitter van het bestuur is tevens de voorzitter van de algemene vergadering. De algemene 

vergadering is bevoegd een andere vergadervoorzitter aan te wijzen in geval het agendapunt de 

inhoudelijke betrokkenheid van de voorzitter betreft. 

3. In deze vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht over het gevoerde beleid in het 

afgelopen boekjaar, en wordt het te voeren beleid uiteengezet.  

4. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid tot het verlenen van kwijting aan de leden van het 

bestuur voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Toezicht voor het door hen 

gehouden toezicht. 

5. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur op een termijn van ten minste 

vier weken na het verzenden van de uitnodiging aan de leden.  
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6. In de in het vorige lid bedoelde mededeling wordt de agenda van de algemene vergadering 

opgenomen of wordt gesteld dat en hoe deze agenda voor de leden verkrijgbaar is. De agenda van 

de algemene vergadering en de bij de agenda behorende stukken zijn tenminste vier weken voor de 

algemene vergadering voor de leden beschikbaar. 

7. Indien ten minste vijfentwintig leden of de Raad van Toezicht de secretaris uiterlijk veertien dagen 

voor de algemene vergadering verzoeken een onderwerp aan de agenda toe te voegen, geeft het 

bestuur daaraan gevolg. De leden die zich opgegeven hebben voor de vergadering krijgen hierover 

bericht. 

8. Het bestuur is gehouden, een algemene vergadering bijeen te roepen, indien ten minste vijf en 

twintig leden met opgave van de te behandelen onderwerpen daartoe schriftelijk aan de secretaris 

de wens te kenen geven. Het bestuur is voorts gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen 

indien de Raad van Toezicht hiertoe een verzoek doet. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen 

gevolg geeft aan een verzoek van het genoemde aantal leden of de Raad van Toezicht, kunnen de 

desbetreffende leden of kan de Raad van Toezicht zelf een buitengewone algemene vergadering 

bijeenroepen. 

9. Toegang tot de algemene vergadering hebben: 

a. de leden; 

b. de ereleden; 

c. de leden van het bestuur; 

d. de leden van de Raad van Toezicht; 

e. zij die door het bestuur of de algemene vergadering zijn toegelaten. 

 

 

Besluiten; stemmingen 

artikel 16 

1. In alle organen van de vereniging worden alle besluiten, voor zover niet een grotere meerderheid 

is voorgeschreven, genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.  

 

2. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde te doen 

uitbrengen. Een stemgerechtigde kan slechts voor één persoon als gemachtigde optreden. 

 

3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders 

beslist. Stemming bij acclamatie is toegestaan, tenzij een of meer van de aanwezige leden zich 

daartegen verzetten. 

 

4. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken is het 

voorstel verworpen. 

 

5. De algemene vergadering stelt een regeling vast omtrent de orde van haar vergaderingen. 
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Reglementen 

artikel 17 

1. Ter aanvulling en uitvoering van deze statuten stelt het bestuur een Huishoudelijk Reglement vast.  

 

2. Het bestuur, de Raad van Toezicht en de algemene vergadering kunnen ook andere reglementen 

vaststellen.  

 

3. Reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke in strijd zijn met de statuten. 

 

Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging 

artikel 18 

1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in de daartoe speciaal bijeengeroepen algemene 

vergadering. 

2. Voor de uitnodiging van deze vergadering en de beschikbaarstelling van de desbetreffende 

stukken zijn de bepalingen van artikel 15 lid 5 en 6 van toepassing. 

 

3. Wijzigingen in de statuten treden in werking op de datum waarop de notariële akte wordt 

verleden. Tot het doen verlijden van de akte zijn twee bestuursleden gezamenlijk bevoegd. 

 

artikel 19 

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een speciaal 

bijeengeroepen algemene vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde 

leden aanwezig is en met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Is het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig, dan wordt een tweede algemene 

vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie maanden na de vorige vergadering, waarin, 

ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen over het aan de orde gestelde voorstel een besluit kan worden genomen. 

artikel 20 

Bij ontbinding van de vereniging wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo 

vastgesteld. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling 

met een soortgelijke doelstelling, te weten de bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed 

in Nederland. In geen geval zal aan de leden daarbij enige uitkering mogen geschieden, noch enig 

besluit genomen mogen worden om aan hen in welke vorm dan ook, enig materieel voordeel toe te 

kennen. 

 

Slotbepalingen 

artikel 21 

1. Omtrent vragen met betrekking tot de uitleg van de statuten, alsmede in geschillen welke 
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mochten rijzen tussen de diverse organen en functionarissen van de vereniging wordt beslist door 

het bestuur, dat zich voor zijn oordeelsvorming kan doen bijstaan door één of meer door hem aan te 

stellen deskundigen, op kosten van de vereniging. 

2. Omtrent vragen in de algemene vergadering gerezen met betrekking tot de uitleg van deze 

statuten alsmede in geschillen tussen de algemene vergadering en andere organen en 

functionarissen van de vereniging wordt beslist door de algemene vergadering die zich voor haar 

oordeelsvorming kan doen bijstaan door één of meer door haar aan te stellen deskundigen, op 

kosten van de vereniging. 

3. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden in elk geval bekend gemaakt op de website 

van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze. 

4. Onder oproep, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een 

bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat 

het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen. 

5. Onder ter inzage legging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website 

of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging. 

artikel 22 

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. 


