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Statuten ACN 

Artikel 1.  Naam en zetel. 

1. De vereniging draagt de naam: Air Cargo Netherlands. De vereniging treedt ook naar buiten onder de 
afkorting daarvan: ACN. 

2. De vereniging heeft haar statutaire zetel te Amsterdam. 

Artikel 2. Doel en middelen. 

1. De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen en het ontwikkelen van de Nederlandse 
luchtvrachtsector in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht, alles in de meest ruime zin van het woord. 

2. De werkzaamheden van de vereniging hebben niet ten doel het behalen van winst. 

3. De middelen van de vereniging worden gevormd door: 

 a. het verenigingskapitaal; 
 b. contributies; 
 c. bijdragen en subsidies; 
 d. inkomsten uit verrichte activiteiten voor de leden en/of derden;  
 e. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
 f. overige baten. 
4. Erfstellingen mogen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

Artikel 3. Werkwijze  

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het bevorderen van overleg, samenwerking en de totstandkoming van overeenkomsten tussen de leden 

en/of Sectoren der vereniging alsmede het oplossen van geschillen tussen de leden en/of Sectoren; 

b. het plegen van overleg, bevorderen van samenwerking en het aangaan van overeenkomsten met 
overheidsorganen in binnen- en buitenland en met andere instanties en organisaties welke werkzaam 
zijn op het doelgebied van de vereniging; 

c. het oprichten en in stand houden van instellingen en organisaties, welke voor het verwezenlijken van de 
nagestreefde doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn; 

d. het leveren van diensten aan de leden en alle andere maatregelen welke de gemeenschappelijke 
belangen der leden kunnen dienen; 

e. vertegenwoordiging in openbare en andere colleges en organen, waarvan de werkzaamheden verband 
houden met het doel van de vereniging; 

f. het vormen van een algemene kas en van afzonderlijke fondsen voor bepaalde doeleinden; 

g. alsmede alle andere wettige middelen, welke voor het bereiken van haar doel nuttig en dienstig kunnen 
zijn. 

Artikel 4. Structuur 

1. De organen van de vereniging zijn: 

 a. de Algemene Ledenvergadering; 
 b. het Bestuur; 
 c. de Raad van Advies. 
2. De vereniging kent de volgende begrippen: 

 a. het secretariaat onder leiding van de Algemeen Directeur; 
 b. Sectoren; 
 c. Commissies. 

I. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 5. Het lidmaatschap / Verkrijging lidmaatschap 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zowel rechtspersonen als natuurlijke personen in uitoefening van 
beroep of bedrijf, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Nederlandse luchtvrachttransportbranche. 

2. Een persoon die als lid tot de vereniging wenst toe te treden, meldt zich schriftelijk aan als lid. Het 
Bestuur beslist binnen twee maanden over de toelating en deelt de aanvrager schriftelijk mee of hij als lid 
is toegelaten dan wel geweigerd. 
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3. De aanvrager die door het Bestuur als lid is geweigerd kan daartegen bij de Algemene Ledenvergadering 
in beroep gaan. Dit beroep moet zijn ingesteld binnen een maand na de dagtekening van de in het vorige 
lid bedoelde schriftelijke mededeling. De Algemene Ledenvergadering beslist binnen drie maanden en 
kan het door het Bestuur genomen besluit bekrachtigen of vernietigen; in het laatste geval is de 
aanvrager als lid toegelaten. De Algemene Ledenvergadering brengt de aanvrager schriftelijk op de 
hoogte van zijn beslissing. 

4. Het Bestuur kan de beslissingsbevoegdheid als beschreven onder lid 3 delegeren aan de Algemeen 
Directeur. In een dergelijk geval kan tegen de beslissing van de Algemeen Directeur in beroep worden 
gegaan bij het Bestuur. 

5. De Algemene Ledenvergadering kan ook buiten bovenstaande beroepsprocedure besluiten tot toelating 
van een bepaalde persoon of rechtspersoon als lid. 

6. Het Secretariaat houdt een register, waarin worden ingeschreven de namen en adressen van de leden. 
Leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk op te geven. Het register is ter inzage 
van de leden.  

Artikel 6. Verplichtingen 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie. 

2. Ieder lid is verplicht: 

 a. tot naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de vereniging; 
 b. de belangen van de vereniging niet te schaden; 
 c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke uit het lidmaatschap voortvloeien of 

welke de vereniging in naam van haar leden aangaat. 
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn 

verzwaard, met inachtneming van artikel 7 lid 3, te zijnen opzichte uitsluiten. 

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. indien het een natuurlijk persoon betreft door zijn overlijden, indien het een rechtspersoon betreft 
doordat het lid ophoudt te bestaan; 

 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging namens de vereniging; 
 d. door ontzetting. 
2. De opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden en kan uitsluitend 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste drie maanden. Het Bestuur is bevoegd ontheffing van deze termijn te verlenen. Het Bestuur 
kan deze bevoegdheid delegeren aan de Algemeen Directeur. 

3. In afwijking van lid 2 kan een lid binnen één maand nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van 
de leden zijn verzwaard is bekend geworden of is medegedeeld door opzegging van zijn lidmaatschap de 
toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 

4. Een lid is echter niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid uit te sluiten van 
verplichtingen van geldelijke aard. 

5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een 
besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

Artikel 8. Opzegging en ontzetting door de vereniging 

1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het Bestuur, wanneer het 
lid zich niet houdt aan de in artikel 6 vermelde verplichtingen of wanneer anderszins redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het betrokken lid wordt 
daarvan ten spoedigste bij aangetekende brief en onder opgave van redenen van het besluit tot 
opzegging in kennis gesteld. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het Bestuur doch slechts wanneer het lid handelt in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel indien een lid de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste bij aangetekende brief, onder 
opgave van redenen, van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld. 

3. Een lid, wiens lidmaatschap namens de vereniging is opgezegd of dat uit het lidmaatschap is ontzet, kan 
daartegen bij de Algemene Ledenvergadering in beroep gaan, welk beroep moet zijn ingesteld binnen 
een maand na dagtekening van de mededeling aan het lid waaruit van het besluit tot opzegging of 
ontzetting blijkt. 
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4. De Algemene Ledenvergadering kan het door het Bestuur genomen besluit bekrachtigen of vernietigen. 

5. Het Bestuur kan de volgens dit artikel aan haar toekomende bevoegdheden delegeren aan de Algemeen 
Directeur. In een dergelijk geval kan ook het Bestuur het door de Algemeen Directeur genomen besluit 
bekrachtigen of vernietigen. 

6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst. De uit het 
lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen blijven echter onverkort bestaan. 

7. Het lidmaatschap eindigt zodra tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de 
vereniging of tot ontzetting uit het lidmaatschap geen beroep meer kan worden ingesteld. 

8. In geval van bekrachtiging na ingesteld beroep eindigt het lidmaatschap op de datum van het besluit van 
de Algemene Ledenvergadering of, indien lid 6 van toepassing is, op de datum van het besluit van het 
Bestuur. 

9. Het lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd of dat uit het lidmaatschap is ontzet, blijft gehouden tot 
nakoming van verplichtingen van geldelijke aard verbonden aan het lidmaatschap tot het einde van het 
verenigingsjaar. 

Artikel 9. Samenstelling en bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering. 

1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit alle leden. 

 Alle leden hebben toegang tot de bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering, tenzij zij ten tijde 
van de vergadering zijn geschorst. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit 
tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 

2. In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, worden 
ondermeer behandeld het jaarverslag en de jaarrekening met betrekking tot het afgelopen 
verenigingsjaar. 

3. Alle in lid 2 genoemde stukken worden ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering waarin 
zij worden behandeld aan de leden toegezonden. 

4. De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden op een door het Bestuur - met 
inachtneming van het bepaalde in lid 2 - te bepalen tijd en plaats. 

5. Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden wanneer het Bestuur dit nodig acht en 
ter plaatse en tijd door het Bestuur te bepalen. 

6. Het Bestuur is verplicht een Buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen wanneer een 
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de 
Algemene Ledenvergadering dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. 

7. Indien het Bestuur aan een verzoek als bedoeld in lid 6 van dit artikel niet binnen veertien dagen gevolg 
geeft, zodanig dat de vergadering binnen vier weken na dit verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers 
bevoegd zelf de vergadering te beleggen met inachtneming van de bepalingen van deze statuten. De 
kosten van een vergadering als in dit lid bedoeld en die van haar oproeping komen ten laste van de 
vereniging. 

8. Zo spoedig mogelijk nadat plaats en tijd van een Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld, wordt 
daarvan mededeling gedaan aan de leden door middel van een schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 10. Oproeping tot de Algemene Ledenvergadering 

1. De oproeping tot de Algemene Ledenvergadering geschiedt, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 
9 lid 7, door het Bestuur, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de 
dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van schriftelijke kennisgeving 
aan de leden. 

2. Bij de oproeping tot de vergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

3. Voorstellen van de leden moeten, om op de agenda van een Algemene Ledenvergadering te worden 
geplaatst, ten minste tien dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur zijn ingediend, 
zodat zij door het Bestuur nog voor de dag van aanvang van de vergadering aan de leden door middel 
van een schriftelijke kennisgeving bekend gemaakt kunnen worden. 

Artikel 11. Voorzitter van de Algemene Ledenvergadering 

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter van de vereniging. Bij 
afwezigheid van de Voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door de vice-voorzitter. Zonodig 
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. De Voorzitter van de vergadering regelt in alle opzichten de orde van de vergadering. 
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3. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. De notulen van de vergadering worden 
in de volgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de 
voorzitter van die vergadering. 

Artikel 12. Besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering 

1. Ieder gewoon lid heeft in de Algemene Ledenvergadering recht op het uitbrengen van tenminste één 
stem.  

2. Een gewoon lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk 
gevolmachtigde. 

3. Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel geschiedt stemming over zaken mondeling en 
stemming over personen, indien ten minste een van de afgevaardigden dat wenst, schriftelijk. 

5. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem. Bij 
staking van stemmen over personen beslist het lot. 

6. De voorzitter kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering, dat een voorstel zonder 
hoofdelijke stemming of bij acclamatie is aangenomen. 

7. Blanco stemmen kunnen niet worden uitgebracht; ongeldige stemmen en stemonthoudingen tellen niet 
mee voor het totaal aantal stemmen. 

II. HET BESTUUR 

Artikel 13. Bestuur - samenstelling. 

1. Het Bestuur bestaat uit een aantal van tenminste zeven leden. 

2. Tot lid van het Bestuur kunnen slechts natuurlijke personen worden benoemd die als bestuurder actief 
betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van een onderneming die lid is van de vereniging. 

3. De leden van het Bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering uit de Algemene 
Ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaren en zijn maximaal tweemaal onmiddellijk 
herbenoembaar. De functie van Voorzitter kan ook vervuld worden door een onafhankelijk persoon, niet 
verbonden aan een der leden. 

4. Het Bestuur kan een bindende voordracht doen voor een vacante positie binnen het Bestuur. Aan een 
dergelijke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen met twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen in een Algemene Ledenvergadering. 

5. Een lid van het Bestuur wiens termijn van benoeming verloopt, defungeert niet door het enkele 
verstrijken van de termijn maar eerst door het in functie treden van zijn opvolger of indien in de Algemene 
Ledenvergadering niet in de vacature wordt voorzien. 

6. Het Bestuur kiest uit zijn midden de Voorzitter (tenzij deze reeds in functie is benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering) de Vice-voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester van de vereniging.  

7. De Algemene Ledenvergadering kan een lid van het Bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan bij besluit 
genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

Artikel 14. Bestuur - taken en bevoegdheden. 

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging, daaronder begrepen het beheer van en de 
beschikking over het vermogen van de vereniging binnen de grenzen van haar doel. 

2. De taken en bevoegdheden van het Bestuur bestaan voorts uit: 

 a. het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement; 
 b. benoeming, schorsing en ontslag van de Algemeen Directeur; 
 c. het opstellen van de begroting, het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening. 
 d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, 

en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt; 

 e. het vaststellen van reglementen met betrekking tot door het Bestuur te bepalen onderwerpen. 
3. De leden van het Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, doch kunnen wel een 

onkostenvergoeding ontvangen. 
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Artikel 15. Bestuur - besluitvorming. 

1. Ieder lid van het Bestuur heeft recht op het uitbrengen van één stem. 

2. Geldige besluiten kunnen door het Bestuur worden genomen indien alle bestuursleden met inachtneming 
van het hierna bepaalde zijn opgeroepen. Bovendien kunnen ook indien de voorschriften omtrent de 
oproeping niet in acht zijn genomen, geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, alles onverminderd het bepaalde 
in lid 8 van dit artikel. 

3. De vergaderingen van het Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter. Bij afwezigheid van de 
Voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door de Vice-voorzitter. Zonodig voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. 

4. Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden. Deze notulen van de vergadering 
worden in een volgende vergadering van het Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de 
voorzitter van die vergadering. 

5. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders 
bepalen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen, indien ten minste een 
van de bestuursleden dat wenst, schriftelijk. 

6. De voorzitter kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering dat een voorstel zonder 
hoofdelijke stemming of bij acclamatie is aangenomen. 

7. Het Bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee 
leden van het Bestuur het verlangen.  

 De bijeenroeping geschiedt door middel van brieven, danwel per telefax of per e-mail, verzonden aan 
ieder van de leden van het Bestuur.  

 Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 
De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien (10) dagen, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend. 

8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per telefax of per e-mail 
geschiedt en de meerderheid van de leden van het Bestuur die hebben gereageerd zich ten gunste van 
het desbetreffende voorstel uitspreekt, tenzij één of meer van de leden van het Bestuur bezwaar maken 
tegen deze wijze van besluitvorming. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit 
blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. 

Artikel 16. Vertegenwoordiging 

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Bovendien wordt de vereniging 
vertegenwoordigd door twee leden van het Bestuur, gezamenlijk handelend, alsmede door één lid van 
het Bestuur en de Algemeen Directeur, gezamenlijk handelend. 

2. Het Bestuur kan aan de Algemeen Directeur of aan één of meer andere personen in dienst van de 
vereniging procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen onder door 
het Bestuur vast te stellen beperkingen. 

III. DE RAAD VAN ADVIES 

Artikel 17. De Raad van Advies 

1. De Raad van Advies heeft tot taak: 

 a. het verlenen van advies aan het Bestuur , zowel met betrekking tot interne als externe 
aangelegenheden; 

 b. het signaleren van fundamentele ontwikkelingen die direct of indirect van belang zijn voor de 
ontwikkeling en positie van het luchttransport in Nederland. 

2. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door het Bestuur. De leden worden voor twee jaren 
benoemd en zijn terstond herbenoembaar. 
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IV. OVERIGE ZAKEN 

Artikel 18. Sectoren 

1. Het Bestuur kan voor iedere in de luchtvrachtbranche te onderscheiden functionele sector een Sector 
instellen, en kan deze, na een daartoe strekkend voorstel van de betreffende Sector, ook weer opheffen. 

2. In het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld welke Sectoren er zijn en overigens al het overige 
hetgeen de Sectoren betreft. 

Artikel 19. Algemeen Directeur 

1. De Algemeen Directeur geeft leiding aan het secretariaat van de vereniging en is belast met de 
dagelijkse gang van zaken van de vereniging. 

2. Het Bestuur stelt de precieze functieomschrijving en overige taken en bevoegdheden van de Algemeen 
Directeur vast in het Huishoudelijk Reglement. 

3. In geval van belet of ontstentenis van de Algemeen Directeur voorziet het Bestuur in de waarneming van 
zijn functie. 

4. De Algemeen Directeur is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording schuldig aan het Bestuur. 

Artikel 20. Commissies/Arbitragecommissie 

1. Het Bestuur kan Commissies instellen om specifieke activiteiten te begeleiden of te ondersteunen.  

2. Het Bestuur kan een Arbitragecommissie instellen voor het slechten van geschillen die de belangen van 
individuele leden overstijgen, zoals met name geschillen gerezen tussen één of meer Sectoren danwel 
binnen een bepaalde Sector.  
De leden van een dergelijke Arbitragecommissie kunnen per geschil worden vastgesteld en mogen voor 
hooguit de helft van het aantal commissieleden bestaan uit onafhankelijk personen, niet verbonden aan 
een der leden. 
De overige taken en bevoegdheden worden vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. 

3. Het Bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor alle activiteiten van de vereniging. 

Artikel 21. Huishoudelijk Reglement. 

1. Alle aangelegenheden die niet bij de statuten zijn geregeld, worden geregeld bij Huishoudelijk 
Reglement, welk reglement wordt opgesteld door het Bestuur. 

2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of de statuten. 

3. Voor de vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement is de voorafgaande goedkeuring van 
de Algemene Ledenvergadering benodigd. 

Artikel 22. Leden bindende besluiten van organen van de vereniging. 

De besluiten van de organen van de vereniging die de leden binden worden zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan alle leden. 

Artikel 23. Contributie 

1. De leden zijn per verenigingsjaar bij vooruitbetaling een contributie verschuldigd. 

2. De contributieschalen worden op voordracht van het Bestuur vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering.  

3. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden voor de afloop van een verenigingsjaar, doet ieder lid schriftelijke opgave 
aan het Bestuur van al die gegevens, welke benodigd zijn voor het vaststellen van de financiële 
verplichtingen van dat lid jegens de vereniging in het daarop volgende verenigingsjaar. 

Artikel 24. Verenigingsjaar, jaarverslag en jaarrekening 

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

2. Na afloop van het verenigingsjaar wordt de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar, bestaande 
uit de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, opgemaakt en wordt het jaarverslag 
door het Bestuur vastgesteld. 

3. Het Bestuur benoemt een registeraccountant teneinde de jaarrekening te onderzoeken en daaromtrent 
een verklaring af te leggen. 
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4. De jaarrekening en het jaarverslag worden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar 
overgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ter behandeling in de vergadering bedoeld in 
artikel 9. 

5. De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Goedkeuring 
van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering strekt de leden van het Bestuur niet tot 
décharge voor hun bestuur, hiervoor is een apart besluit benodigd. 

6. Indien de Algemene Ledenvergadering met toepassing van artikel 9 lid 2 de termijn voor het houden van 
de Algemene Ledenvergadering heeft verlengd, worden de bij dit artikel gestelde termijnen 
dienovereenkomstig verlengd. 

Artikel 25. Begroting en jaarplan. 

Uiterlijk een maand voor de aanvang van een nieuw verenigingsjaar wordt door het Bestuur een jaarplan en 
een begroting opgesteld en aan de leden ter informatie toegezonden. 

Artikel 26. Wijziging van de statuten 

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts door de Algemene Ledenvergadering worden 
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering die speciaal voor dit doel is bijeengeroepen en waarin tenminste de helft van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Is niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet 
eerder dan veertien dagen daarna een tweede Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen en 
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige Algemene Ledenvergadering aan de orde is 
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met 
een meerderheid van tenminste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen. 

2. De oproeping tot een Algemene Ledenvergadering waarin een wijziging van de statuten voorgesteld zal 
worden moet vermelden, dat aldaar zodanig voorstel zal worden gedaan. 

3. Ten minste tien dagen voor een vergadering als in dit artikel bedoeld, dienen degenen die tot de 
betreffende vergadering hebben opgeroepen, een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin 
de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging is opgenomen, ter inzage te leggen voor de leden; 
bovendien dient een dergelijk afschrift tegelijk met de oproeping tot de vergadering aan de leden te 
worden gezonden. 

4. De wijziging van de statuten waartoe de Algemene Ledenvergadering heeft besloten, komt tot stand door 
verlijden van een daartoe strekkende notariële akte; ieder lid van het Bestuur is zelfstandig bevoegd tot 
het verlijden van zodanige akte. 

Artikel 27. Ontbinding 

1. Een besluit om de vereniging te ontbinden kan slechts door de Algemene Ledenvergadering worden 
genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 26. 

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. 

3. De leden van het Bestuur treden als vereffenaars op, tenzij de Algemene Ledenvergadering bij het 
besluit tot ontbinding anders beslist. 

4. Aan een eventueel batig saldo wordt door de Algemene Ledenvergadering een bestemming gegeven 
zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven (7) 
jaar berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 

 
 


