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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, particuliere 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 donateurs en begunstigers; 

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

d. alle overige wettige bronnen van inkomsten. 

 

Met opmerkingen [KL1]: Ongewijzigd, uitwerking blijft in 
HHR 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL2]: Opm: “particuliere 
organisaties”: woord particulier mag weg: organisaties 

Met opmerkingen [KL3]: Opm: een vereniging kent 
leden, stichting kent donateurs: is dit (nog) oppportuun? 
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2. De contributie van de leden, alsmede de bijdragen van de donateurs en begunstigers worden 

vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. 

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. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve 

van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur 

schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen. 

7. Indien een lid niet tijdig voldoet aan de financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het 

desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de 

met de incasso verbonden kosten verschuldigd. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Het handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of 

besluiten van organen van de vereniging, en/of waardoor de belangen van de vereniging worden 

geschaad kan leiden tot sancties zoals nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.   

11. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te 

zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid 

niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL4]: Weglaten: “de bijdragen van 
donateurs en begunstigers”; donaties vrij laten. 

Met opmerkingen [KL5]: Wordt als te zwaar beschouwd; 
evt weglaten/aanpassen in: dan wordt het lidmaatschap 
beëindigd.  
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andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een 

opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen 

lidmaatschapsrechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in 

beroep te gaan.   

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 

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

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

bestuursleden vast en doet hiervan mededeling aan de leden. 

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 al dan niet ter vervanging van een lid op 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. Wie 

in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in, met 

inbegrip van diens resterende zittingsperiode. 

5. Een lid van het bestuur defungeert voorts: 

a. door zijn overlijden; 

b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing 

van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te 

stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de Raad van Toezicht 

van toepassing is; 

c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

d. door zijn vrijwillig aftreden; 

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

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

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

Met opmerkingen [KL6]: Idem, ook zwaar; kan dit 
eenvoudiger? Zin na boekjaar schrappen. Zin 
“gedurende…”laten staan 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL7]: Toevoegen: openstaande? 

Met opmerkingen [KL8]: Regelen: hoe gaan we om met 
de VOG en de voordracht, omdat een VOG nog niet binnen is 
bij kandidaatstelling. 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL9]: Toevoegen: persoonlijk failliet? 
(opm: alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn) 
Moet worden: het Bestuur 
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h. door ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering. 

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 tot benoeming en ontslag van de directeur. 

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 dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. 

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

wijziging daarvan ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en 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; 
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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 volmacht(en). 

4. Het bestuur of de directeur – binnen het kader van de hem verstrekte volmacht(en) – kunnen 

anderen dan degenen genoemd in de vorige leden van dit artikel machtigen de vereniging te 

vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen voor bepaalde in die machtiging met name 

genoemde handelingen. 

Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren. 
Artikel 8 
1. Er is een Raad van Toezicht, bestaande uit een door de algemene vergadering benoemd aantal 
leden. 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. 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden. 

Elke commissie en door het bestuur ingestelde themagebonden werkgroepen 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. 

 

3. 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. 

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

5. 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 

Met opmerkingen [KL10]: “lopende”toevoegen? 

Met opmerkingen [KL11]: “Lopende” toevoegen? 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL12]: Discussie over wel of niet 
opnemen van vertegenwoordigers ingestelde werkgroepen 
in de RvT. Optie kan zijn uitbreiden landsdekkend stelsel van 
commissies met themagebonden commissies door de ALV. 
Dit vereist aanpassing art.12.1 
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onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaar en is daarna gedurende een periode van 

vier jaar niet herbenoembaar. 

6. 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. 

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

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

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

worden benoemd. 

 

9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: 

a. door zijn overlijden; 

b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing 

van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te 

stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de Raad van Toezicht 

van toepassing is; 

c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in lid 7 van dit artikel bedoelde rooster; 

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

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

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

 

10. 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. 

 

Met opmerkingen [KL13]: Dit geldt ook voor 
bestuursleden, dit lid ook toevoegen onder artikel 5 

Met opmerkingen [KL14]: “Persoonlijk” toevoegen 

Met opmerkingen [KL15]: Check op privacy-regels; 
bestuur is in elk geval verplicht binnen bestaande wetgeving 
alle informatie te verstrekken. 
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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. 

 

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 legt dit reglement 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 particuliere instellingen, stelt de algemene 

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

landsdekkend stelsel van commissies in.   

Met opmerkingen [KL16]: Moet hier een o0pmerking 
over beperkingen mbt budget? 

Met opmerkingen [KL17]: Moet het woord quorum hier 
genoemd? 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL18]: Niet alleen particuliere 
instellingen; woord mag weg. Evt organisaties van maken. 

Met opmerkingen [KL19]: Indien de thematische 
werkgroepen niet in de RvT komen wordt gepleit voor 
aanpassing van dit artikel met thematische, door de ALV in 
te stellen commissies naast landsdekkende commissies. 
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2. Deze commissies bestaan uit een voorzitter, een vice-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, vice-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. 

2.  Deze werkgroepen bestaan uit een voorzitter, een vice-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 de penningmeester een 

rekening en verantwoording opgesteld over het afgelopen boekjaar. 

3. Een rekening en verantwoording dient, ondertekend door de leden van het bestuur, voorzien van 

een advies van de Raad van Toezicht en vergezeld van het verslag van de sub 5 bedoelde accountant, 

te worden overgelegd aan de algemene vergadering bedoeld in artikel 15. 

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt tot 

décharge 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 de penningmeester een begroting opgesteld 

voor het volgende boekjaar en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. 

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. 

Met opmerkingen [KL20]: In het cie. Reglement ook 
opnemen een opmerking over ontslag, conform art 8 lid 8 bij 
RvT 

Met opmerkingen [KL21]: Opm: is ook een vice-
voorzitter hiervoor niet te zwaar? 

Met opmerkingen [KL22]: Opm: moet er iets in over 
komende ontwikkelingen, over latere jaren (bijv. financieel 
meerjarenperspectief) 
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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 

drie weken na het verzenden van de uitnodiging aan de leden. 

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 drie weken voor de 

algemene vergadering voor de leden beschikbaar. 

7. Indien ten minste vijfentwintig leden en/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. 

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. 

 

Met opmerkingen [KL23]: Lid 5 en 6 combineren: agenda 
en stukken drie weken van tevoren verzenden en voor alle 
leden beschikbaar. 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL24]: Woordje EN kan weg. 
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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. In het huishoudelijk reglement is een nadere regeling omtrent de vergaderorde van de algemene 

vergadering opgenomen. 

 

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. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van het voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste drie weken voor de vergadering een afschrift 

van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ter opvraging 

beschikbaar stellen aan de leden. 

 

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. 
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artikel 20 

Bij ontbinding van de vereniging zullen, behoudens in achtneming van de voorschriften van artikel 23 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, haar bezittingen worden overgedragen aan een of meer 

publiekrechtelijke lichamen, stichtingen, verenigingen of andere rechtspersonen met als doelstelling 

het algemeen nut, te weten de bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland, 

onder verplichting deze te besturen in de geest als door deze vereniging wordt beoogd, en onder 

zodanige verplichtingen als nader zullen worden vastgesteld door de algemene vergadering op 

voorstel van het bestuur. In geen geval zal aan de leden daarbij enige uitkering mogen geschieden, 

noch enig besluit genomen mogen worden om aan hen in welke vorm 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 

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. 

Met opmaak: Markeren

Met opmerkingen [KL25]: Publiekrechtelijk lichaam 
eruit; deze kunnen geen ANBI zijn. Evt. exacte tekst uit 
bestaand statuut overnemen. 

Met opmerkingen [KL26]: Deze zin mbt “uitdrukkelijke 
instemming” nader voorleggen aan notaris mbt de nieuwe 
wet op de privacy. 

Met opmerkingen [KL27]: Moet hier een artikel tussen 
mbt een Overgangsbepaling van de bestaand naar nieuw 
bestuur? 


