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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN ZOALS DEZE LUIDT NA
STATUTENWIJZIGING BIJ AKTE OP 29 MEI 2017, VERLEDEN VOOR
MR. R.M. DOM, NOTARIS TE VOORBURG, GEMEENTE
LEIDSCHENDAM-VOORBURG
Naam, zetel en boekjaar ___________________________________________
Artikel 1 _______________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ______
RECHTSPRAAK. ______________________________________________
2. Zij is opgericht op zes oktober negentienhonderddrieëntwintig. ______________
3. Zij heeft haar zetel te ‘s-Gravenhage. ________________________________
4. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. __________________________
Doel __________________________________________________________
Artikel 2 _______________________________________________________
De vereniging stelt zich ten doel: ______________________________________
a. de bevordering van een goede, efficiënte, uniforme en begrijpelijke rechtspleging _
in Nederland, uitgeoefend door een dienovereenkomstig georganiseerde en _____
toegeruste rechterlijke macht, met behulp van een aan de eisen des tijds aangepast
en dienovereenkomstig gehuisvest administratief apparaat; _________________
b. de bevordering van een goede opleiding van de rechterlijke macht; ___________
c. de bevordering van een deugdelijke en voldoende voorlichting omtrent de ______
rechtspleging in Nederland; _______________________________________
d. de wetenschappelijke bestudering van tot de rechtspleging, zowel in als buiten ___
Nederland, betrekkelijke vraagstukken; _______________________________
e. de vertegenwoordiging van de Nederlandse rechterlijke macht en van haar ______
onderdelen jegens de overheid alsook in haar internationale contacten; _________
f. de behartiging van de belangen van haar leden, zowel in ideëel als in materieel ___
opzicht; _____________________________________________________
g. de bevordering van contacten tussen de leden onderling en met zusterorganisaties _
in het buitenland. ______________________________________________
Lidmaatschap ___________________________________________________
Artikel 3 _______________________________________________________
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en gastleden. __________________
2. Gewoon lid van de vereniging kunnen zijn: ____________________________
a. de voor het leven benoemde leden van de rechterlijke en ________________
administratiefrechterlijke macht en van het parket bij de Hoge Raad in het ___
Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van degenen die zijn genoemd _
in lid 4 sub b van dit artikel; ____________________________________
b. de leden van het openbaar ministerie die rechterlijk ambtenaar zijn; ________
c. de plaatsvervangende leden van de zittende en staande magistratuur die een __
bezoldiging ontvangen als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de Wet rechtspositie _
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rechterlijke ambtenaren, hieronder begrepen diegenen, die hun benoeming tot _

plaatsvervangend lid hebben verkregen in het kader van hun opleiding tot ____
enige functie als wordt uitgeoefend door de hierboven onder a en b genoemde _
leden; ____________________________________________________
d. de griffier en de substituut-griffiers van de Hoge Raad; _________________
e. de gerechtsauditeurs; _________________________________________
f. de rechterlijke ambtenaren in opleiding, bedoeld bij het Besluit opleiding ____
rechterlijke ambtenaren; _______________________________________
3. Gewone leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de ____
vereniging kunnen op voordracht van het bestuur door de ledenraad tot ereleden __
van de vereniging worden benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten als de ____
gewone leden van de vereniging. ___________________________________
4. Gastlid kunnen zijn:_____________________________________________
a. gewone leden van de vereniging na beëindiging van het lidmaatschap als ____
gevolg van hun pensionering of vervroegd uittreden; ___________________
b. plaatsvervangende leden van de zittende en staande magistratuur met _______
uitzondering van degenen die ingevolge het bepaalde in lid 2 sub b of c van dit
artikel gewoon lid kunnen zijn; __________________________________
c. op speciale uitnodiging van het bestuur en na instemming van de ledenraad __
diegenen, die door hun (wetenschappelijke of bestuurlijke) activiteiten en ___
belangstelling, of door hun lidmaatschap van een college dat raakvlakken heeft
met de rechtspraak, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de ________
doelstellingen van de vereniging;_________________________________
d. op speciale uitnodiging van het bestuur en na instemming van de ledenraad __
voorts andere personen of categorieën van personen met een functie, die aan __
de kerndoelstelling van de vereniging zijnde de bevordering van een goede ___
rechtspleging kunnen bijdragen of deze kunnen bevorderen. _____________
5. Gastleden kunnen geen lid zijn van het bestuur. Gastleden als bedoeld in lid 4 sub_
c en sub d kunnen geen aanspraak maken op individuele behartiging van hun ____
rechtspositie. Voor het overige hebben zij dezelfde rechten als de gewone leden. __
Zij ontvangen alle voor hen van belang zijnde publicaties van de vereniging. ____
6. Ereleden en gewone leden hebben stemrecht. Gastleden hebben geen stemrecht. __
Begin en einde van het lidmaatschap __________________________________
Artikel 4 _______________________________________________________
1. Het gewone lidmaatschap en het gastlidmaatschap vangen aan zodra men zich als _
zodanig bij het bureau van de vereniging heeft aangemeld, tenzij ten tijde van de _
aanmelding niet wordt voldaan aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap ___
respectievelijk het gastlidmaatschap. Indien aan deze vereisten ten tijde van de ___
aanmelding wordt voldaan, bevestigt het bureau aan degene die zich als gewoon __
lid casu quo gastlid heeft aangemeld schriftelijk de aanvang van het lidmaatschap.
Het gastlidmaatschap vangt bovendien aan indien men een uitnodiging als bedoeld
in artikel 3 lid 4 sub d en sub e heeft aanvaard. __________________________
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Het erelidmaatschap vangt aan na de aanvaarding van de benoeming als bedoeld _
in artikel 3 lid 3. _______________________________________________

2. Het lidmaatschap eindigt: _________________________________________
a. door het overlijden van het lid; __________________________________
b. door opzegging door het lid; deze dient schriftelijk te worden gedaan; ______
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan alleen geschieden, wanneer __
het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen; _
met betrekking tot de in artikel 3 lid 4 sub d en sub e bedoelde gastleden door _
beëindiging van de activiteiten of functies, welke aanleiding vormden voor de _
uitnodiging als gastlid; deze opzegging geschiedt door het bestuur; ________
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de ____
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het ____
bestuur, doch niet dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld te ____
worden gehoord. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het ____
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één ____
maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de ledenraad open. De ___
uitspraak van de ledenraad is bindend. Gedurende de beroepstermijn en _____
hangende het beroep is het lid geschorst. ___________________________
Ledenraad _____________________________________________________
Artikel 5 _______________________________________________________
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die _
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn of mochten worden _____
opgedragen. De algemene vergadering draagt de naam ledenraad en bestaat uit ___
afgevaardigden benoemd door het bestuur van de secties van de vereniging uit de _
stemgerechtigde leden van de desbetreffende secties. De ledenraad vormt de ____
hoogste macht in de vereniging, hij bepaalt het beleid. ____________________
2. Het bestuur roept de ledenraad bijeen wanneer het daartoe volgens de wet of de __
statuten is verplicht, of dit wenselijk oordeelt, met dien verstande dat in elk _____
boekjaar tenminste drie vergaderingen dienen te worden gehouden. ___________
3. De ledenraad heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: __________
a. het vaststellen van de jaarlijks door het bestuur voor te leggen begroting en het
jaarplan voor het komende boekjaar; ______________________________
b. het goedkeuren van het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten
over het afgelopen boekjaar; ____________________________________
c. het goedkeuren van besluiten van het bestuur tot het sluiten van ___________
overeenkomsten betreffende de arbeidsvoorwaarden van het personeel in ____
dienst van de vereniging. ______________________________________
4. De ledenraad wordt door het bestuur bijeengeroepen door een ten minste veertien _
dagen tevoren aan alle afgevaardigden te verzenden convocatie, vermeldende de _
ter vergadering te behandelen agendapunten. ___________________________
5. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot _
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het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de ledenraad, is het ___
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van de ledenraad op een termijn van niet ___
langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur _
de ledenraad bijeenroept, of bij advertentie in het Nederlands Juristenblad en in __
ten minste één landelijk verspreid dagblad. ____________________________
6. De vergaderingen van de ledenraad zijn niet openbaar. Alle gewone leden, ______
gastleden en ereleden hebben toegang tot de vergaderingen van de ledenraad. De _
ledenraad kan aan niet-leden van de vereniging toestemming verlenen de _______
vergadering van de ledenraad bij te wonen. ____________________________
7. In de vergadering van de ledenraad hebben stemrecht de afgevaardigden; iedere __
afgevaardigde heeft één stem. Bij ontstentenis wordt een afgevaardigde vervangen
door zijn plaatsvervanger. ________________________________________
8. Behoudens in de gevallen waarin in deze statuten anders is bepaald, besluit de ___
ledenraad bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco _
of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een afgevaardigde _
kan zijn stem niet door een andere afgevaardigde doen uitbrengen. ___________
9. Voor het aantal afgevaardigden per sectie is bepalend het aantal stemgerechtigde _
leden van de sectie op één januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de ___
benoeming van de afgevaardigden. Het aantal afgevaardigden wordt als volgt ____
bepaald: _____________________________________________________
- bij secties bestaande uit meer dan veertig stemgerechtigde leden: per veertig __
stemgerechtigde leden of gedeelte daarvan één afgevaardigde; ____________
- bij secties bestaande uit veertig of minder stemgerechtigde leden: twee ______
afgevaardigden. _____________________________________________
10. De ledenraad stelt studiekringen als bedoeld in artikel 9 in voor onderwerpen met _
een permanent karakter. Voor onderwerpen met een ad hoc karakter kan de _____
ledenraad werkgroepen instellen. ___________________________________
Het bestuur _____________________________________________________
Artikel 6 _______________________________________________________
1. Het bestuur bestuurt de vereniging en is voorts belast met de voorbereiding en ___
uitvoering van de besluiten van de ledenraad en het behartigen van de _________
internationale contacten. _________________________________________
2. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf __
en ten hoogste zeven leden, waarvan ten minste één lid afkomstig moet zijn van __
het openbaar ministerie en één lid afkomstig van de zittende magistratuur. ______
3. Het bestuur wordt door de ledenraad uit de stemgerechtigde leden van de _______
vereniging benoemd op voorstel van het bestuur. ________________________
4. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de ledenraad. _______________
5. De voorzitter en de vice-voorzitter van de vereniging worden door de ledenraad __
als zodanig benoemd. ___________________________________________
6. Binnen het bestuur wordt door een lid in ieder geval de functie van ___________
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penningmeester vervuld. _________________________________________
7. De bestuursleden worden gekozen voor een tijdvak van drie jaar. ____________
8. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar, tenzij zij op het moment _
van aftreden gedurende meer dan vijf jaar achtereen bestuurslid zijn geweest. ____

9. In bijzondere omstandigheden kan door de ledenraad worden afgeweken van het _
bepaalde in lid 8. _______________________________________________
10. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. _____________
11. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk _____
handelende leden van het bestuur. Het bestuur kan de algemeen _____________
secretaris/directeur volmacht geven om de vereniging binnen de in de volmacht __
aangegeven grenzen te vertegenwoordigen. ____________________________
12. Het bestuur is belast met onder meer de uitvoering van alle rechtshandelingen die _
samenhangen met het aanstellen, ontslaan en de bezoldiging van het personeel van
het bureau. Het bestuur kan de uitvoering van deze taken delegeren aan één of ___
meer leden van het bestuur en/of de algemeen secretaris/directeur. ____________
Werkwijze bestuur _______________________________________________
Artikel 7 _______________________________________________________
1. Het bestuur brengt alle onderwerpen waarover het standpunt en/of het advies van _
de vereniging wordt gevraagd of waarover het bestuur het noodzakelijk acht dat __
een verenigingsstandpunt wordt geformuleerd, onverwijld ter kennis van de _____
ledenraad. ____________________________________________________
2. Indien over een onderwerp, genoemd in lid 1, een werkgroep of studiekring is ___
ingesteld, wordt de betrokken werkgroep of studiekring gevraagd een _________
conceptadvies op te stellen en worden de (betrokken) sectiebesturen hierover ____
ingelicht. De ledenraad zal mede aan de hand van de adviezen van de werkgroep _
of studiekring alsdan het verenigingsstandpunt vaststellen. _________________
3. In spoedeisende situaties handelt het bestuur naar bevind van zaken en legt over __
het ingenomen standpunt zo snel mogelijk verantwoording af aan de ledenraad. __
4. Het bestuur kan zich in de uitvoering van zijn taak doen bijstaan door het instellen
van één of meer vaste commissies, waarvan de taak en de samenstelling worden __
geregeld bij huishoudelijk reglement. ________________________________
5. Voor onderwerpen met een ad hoc karakter kan het bestuur werkgroepen instellen.
Het bestuur bepaalt de taak en samenstelling van die werkgroepen. Het bestuur __
doet van een zodanige instelling mededeling aan de ledenraad. ______________
6. De oproeping tot de bestuursvergaderingen en de wijze van vergadering worden __
geregeld in het huishoudelijk reglement. Ieder bestuurslid heeft één stem. ______
Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. __
Staken de stemmen dan beslist de voorzitter. ___________________________
De secties ______________________________________________________
Artikel 8 _______________________________________________________
1. De vereniging is verdeeld in secties, zoals in het huishoudelijk reglement bepaald.
Iedere sectie heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie leden. ____________
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2. Ieder lid van de vereniging is lid van één sectie volgens de in het huishoudelijk __
reglement te geven omschrijving. Hij kan niet gelijktijdig lid zijn van een andere _
sectie. Gastleden, met uitzondering van degenen waar artikel 3 lid 4 sub c en sub d
op doelt, zijn lid van een sectie. ____________________________________
3. Het bestuur van een sectie wordt door en uit haar leden gekozen, met uitzondering

van de gastleden. _______________________________________________
4. Secties kunnen desgewenst overgaan tot het instellen van (regionale) subsecties. __
5. De afgevaardigden vertegenwoordigen de leden van de sectie in de ledenraad en __
zijn gehouden van het optreden in de ledenraad verantwoording af te leggen aan __
de leden van de sectie. ___________________________________________
6. De secties leggen hun werkwijze, de samenstelling van hun bestuur, de wijze van _
benoeming en ontslag van bestuursleden, benoeming van afgevaardigden en hun _
plaatsvervangers, alsmede alles wat verdere regeling behoeft, vast in reglementen.
Bedoelde reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijden met deze _
statuten of met dwingendrechtelijke bepalingen. De besturen van de secties _____
brengen deze reglementen, alsmede de wijzigingen daarin, onverwijld ter kennis _
van het bestuur. ________________________________________________
7. De besturen van de secties houden de ledenraad op de hoogte van hun _________
werkzaamheden en doen aan de ledenraad onverwijld mededeling van de genomen
besluiten. ____________________________________________________
8. Telkenjare voor een bij het huishoudelijk reglement van de vereniging te bepalen _
tijdstip brengen de besturen van de secties hun jaarverslag uit aan de ledenraad. __
De studiekringen _________________________________________________
Artikel 9 _______________________________________________________
Er kunnen studiekringen bestaan. Deze houden zich bezig met de bestudering van de _
ontwikkelingen in een bepaald rechtsgebied. Voor het overige wordt verwezen naar __
het huishoudelijk reglement. _________________________________________
Bevoegdheid en verplichtingen van de secties en studiekringen ______________
Artikel 10 ______________________________________________________
1. De secties en studiekringen zijn bevoegd door middel van hun besturen zelfstandig
correspondentie te voeren, publicaties te doen en contacten met de overheid en ___
met andere verenigingen, instellingen of organisaties op te nemen en te ________
onderhouden. Ook zijn zij bevoegd - na voorafgaand overleg met het bestuur - ___
verzoeken tot de overheid te richten of aan deze advies uit te brengen, zulks met __
inachtneming van het bepaalde in lid 2. _______________________________
2. De door de secties en de studiekringen tot de overheid gerichte verzoeken en ____
adviezen worden ingezonden aan het bestuur dat ten spoedigste voor doorzending zorg draagt.
Het bestuur is bevoegd zijn commentaar tegelijk met het verzoek of __
advies aan de overheid aan te bieden. Het bestuur mag een dergelijk commentaar _
niet aan de overheid aanbieden dan na voorafgaand overleg met de betrokken ____
sectie of studiekring en is gehouden afschrift van dit commentaar aan de sectie of _
studiekring toe te zenden. Indien het bestuur daartoe aanleiding vindt, wint het ten
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spoedigste het gevoelen van de ledenraad in. Het gevoelen van de ledenraad wordt
in ieder geval ingewonnen, indien tussen de betrokken sectie of studiekring en het
bestuur geen overeenstemming wordt bereikt. __________________________
3. Indien het bestuur ernstige bezwaren heeft tegen de activiteiten van een sectie of _
studiekring en dienaangaande geen overeenstemming wordt bereikt tussen het ___
bestuur en bestuur van de betrokken sectie of studiekring, zal het geschil ter _____

beslissing worden voorgelegd aan de ledenraad. Hangende deze beslissing ______
onthoudt de sectie of studiekring zich van activiteit(en), waarover geschil bestaat. _
Jaarlijkse bijeenkomst ____________________________________________
Artikel 11 ______________________________________________________
1. Minimaal eenmaal per boekjaar belegt het bestuur een bijeenkomst voor alle leden
ter bevordering van de contacten tussen de leden onderling. Voor deze _________
bijeenkomst kunnen ook niet-leden worden uitgenodigd. ___________________
2. Op deze bijeenkomst kunnen voordrachten worden gehouden over voor de leden _
van belang zijnde onderwerpen; daartoe kunnen gastsprekers worden uitgenodigd.
Algemeen secretaris/directeur; bureau ________________________________
Artikel 12 ______________________________________________________
1. De vereniging heeft een bureau dat haar bijstaat in de uitoefening van de _______
werkzaamheden. _______________________________________________
2. Het bureau staat onder leiding van de algemeen secretaris/directeur. __________
3. De algemeen secretaris/directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, __
dat ook zijn bezoldiging vaststelt. ___________________________________
4. De algemeen secretaris/directeur legt verantwoording af aan het bestuur. _______
5. Het bestuur legt de functiebeschrijving en de taken en bevoegdheden van de _____
algemeen secretaris/directeur met inachtneming van het bepaalde in de leden 11 en
12 van artikel 6, in een directiereglement vast. __________________________
6. In geval van belet of ontstentenis van de algemeen secretaris/directeur voorziet het
bestuur in de waarneming van zijn functie. ____________________________
De geldmiddelen _________________________________________________
Artikel 13 ______________________________________________________
1. De door de gewone leden en de gastleden van de vereniging verschuldigde _____
jaarlijkse bijdragen worden jaarlijks vastgesteld door de ledenraad. ___________
2. Indien de hoogte van de als gevolg van het eerste lid door de ledenraad vast te ___
stellen bijdragen voor onderscheidene groepen van leden verschillend is, is _____
beslissend tot welke groep men op één januari van het boekjaar behoort. _______
3. Wanneer twee leden van de vereniging op hetzelfde adres wonen, kunnen zij ____
verzoeken om het verenigingsperiodiek slechts aan één van hen toe te zenden en _
ontvangen zij een dienovereenkomstige reductie op de jaarlijkse bijdrage. ______
Begroting, rekening en verantwoording ________________________________
Artikel 14 ______________________________________________________
1. Het bestuur legt jaarlijks, uiterlijk op een bij het huishoudelijk reglement te _____
bepalen tijdstip, een conceptbegroting voor het volgende boekjaar voor aan de ___
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ledenraad. ____________________________________________________
2. De ledenraad stelt de begroting van de vereniging vast. ____________________
3. Het bestuur brengt op een vergadering van de ledenraad binnen zes maanden na __
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de _______
ledenraad, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige ________
bescheiden, waaronder in ieder geval een balans en een staat van baten en lasten __
met toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar __

gevoerde bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. ______
Ontbreekt de ondertekening door een of meer hunner, dan wordt daarvan onder __
opgave van redenen melding gemaakt. _______________________________
4. Tot onderzoek van de door het bestuur gedane rekening en verantwoording _____
benoemt de ledenraad jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van __
twee of drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De ______
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt __
aan de ledenraad verslag van haar bevindingen uit. _______________________
5. Goedkeuring door de ledenraad van de in lid 3 van dit artikel bedoelde rekening en
verantwoording, strekt het bestuur tot décharge. _________________________
Referendum ____________________________________________________
Artikel 15 ______________________________________________________
1. Naast de gevallen genoemd in de artikelen 16 en 17 wordt door het bestuur een __
schriftelijk referendum gehouden onder alle stemgerechtigde leden indien: ______
- tweehonderdvijftig (250) of meer stemgerechtigde leden binnen een maand na
publicatie van een besluit van de ledenraad in het verenigingsperiodiek _____
(Trema) schriftelijk of elektronisch, te kennen geven dat zij daarover een ____
referendum wensen; __________________________________________
- of drie vierde van het aantal leden van de ledenraad dit bij een schriftelijke of _
elektronische stemming te kennen geeft over een door de ledenraad vast te ___
stellen vraagstelling. _________________________________________
2. In voornoemde gevallen beslist de gewone meerderheid van de bij het referendum
uitgebrachte geldige stemmen die ook elektronisch kunnen worden uitgebracht. __
3. Ingeval een referendum wordt gehouden over een besluit van de ledenraad is de __
geldigheid van dat besluit afhankelijk van de positieve uitslag van het referendum_
mits ten minste dertig procent (30%) van de stemgerechtigde leden zijn stem heeft
uitgebracht.___________________________________________________
Wijziging van de statuten __________________________________________
Artikel 16 ______________________________________________________
1. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten in een vergadering van de ____
ledenraad, waartoe ten minste een maand tevoren is opgeroepen met de ________
mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. _______
De voorgedragen wijzigingen dienen in de oproeping en in een interne e-mail aan _
die leden van de vereniging die een intern e-mailadres hebben en aan de overige __
leden in een gewone brief of indien hun externe e-mailadres bij het bureau van de _
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vereniging is geregistreerd op die wijze woordelijk te zijn opgenomen. Voor ____
aanneming van het voorstel is een meerderheid van ten minste drie vierde van de _
uitgebrachte geldige stemmen vereist. ________________________________
2. Het besluit van de ledenraad wordt in het eerstvolgende nummer van het _______
verenigingsperiodiek gepubliceerd. __________________________________
3. Over dit besluit kan een referendum worden gehouden overeenkomstig het _____
bepaalde in artikel 15. ___________________________________________
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat deze bij notariële akte is __

vastgelegd. Ieder lid van het bestuur is tot het doen verlijden dier akte bevoegd. __
5. Nadat de statutenwijziging is geëffectueerd zal hiervan een bericht worden ______
gepubliceerd. De tekst wordt via de website beschikbaar gesteld. _____________
Ontbinding van de vereniging _______________________________________
Artikel 17 ______________________________________________________
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten in een vergadering van de _
ledenraad, waartoe ten minste een maand tevoren is opgeroepen met de ________
mededeling, dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld, ____
welke mededeling tevens minstens een maand tevoren in het verenigingsperiodiek
is gepubliceerd. Het besluit tot ontbinding kan worden aangenomen met twee ____
derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits drievierde van het _
aantal afgevaardigden ter vergadering tegenwoordig is. Blijkt een onvoldoend ___
aantal afgevaardigden tegenwoordig te zijn, dan kan de vergadering met gewone _
meerderheid van stemmen besluiten op de eerstvolgende vergadering, ongeacht __
het aantal van de alsdan aanwezige afgevaardigden, een beslissing te nemen, welk
besluit eveneens een maand voor het plaatsvinden van die vergadering schriftelijk
aan de afgevaardigden moet worden ter kennis gebracht. ___________________
2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging treedt niet in werking dan nadat dit, _
door de zorg van het bestuur, binnen een maand is onderworpen aan een positief _
schriftelijk referendum onder alle stemgerechtigde leden van de vereniging. _____
Voor acceptatie van het besluit is een gewone meerderheid van de uitgebrachte___
geldige stemmen vereist. _________________________________________
3. In geval van ontbinding worden de bezittingen van de vereniging onder diegenen _
die op het tijdstip van het besluit tot ontbinding lid zijn, verdeeld. ____________
Huishoudelijk reglement ___________________________________________
Artikel 18 ______________________________________________________
Onder goedkeuring van de ledenraad stelt het bestuur het huishoudelijk reglement ___
vast, hetwelk geen bepalingen in strijd met deze statuten dan wel met ____________
dwingendrechtelijke bepalingen mag bevatten. Het regelt wat door deze statuten ter __
regeling is opgedragen en voorts al datgene betreffende de vereniging waarvan het ___
bestuur oordeelt dat het daarin regeling behoeft. ___________________________

