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DEFINITIES 
1. Voor zover in deze statuten niet anders aangeduid, wordt verstaan onder: 
a. de vereniging: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, 

gevestigd te Woerden; 
b. district: geografische eenheden, waarnaar de leden zijn of worden 

ingedeeld aan de hand van hun woonplaats of de plaats, waar zij gebruikelijk 
hun werkzaamheden als logopedist verrichten; 

c. werkveld: categorieën, waarnaar de leden zijn of worden ingedeeld op basis 
van hun feitelijke (hoofd)werkzaamheden; 

d. ledenraad: het orgaan van de vereniging dat de algemene vergadering in de 
zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vormt; 

e. verenigingsbureau: de administratieve en secretariële organisatie van de 
vereniging, welke valt onder de bestuurlijke aansprakelijkheid van het 
verenigingsbestuur. 

2. De taken, bevoegdheden, het werkgebied, de samenstelling, de wijze van 
bijeenroeping, het houden van verkiezingen, de geldmiddelen en het 
stemrecht van de sub b, c en d genoemde entiteiten zullen, voor zover dit 
niet reeds in de statuten is geschied, nader bij één of meer reglementen 
worden geregeld. Op de vaststelling en wijziging van deze reglementen is 
artikel 18 van toepassing. 

NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 

Foniatrie. 
Zij is gevestigd te Woerden. 
DOEL. 
Artikel 2. 
De vereniging stelt zich ten doel: 
1. als beroepsorganisatie de logopedie in de meest ruime zin te bevorderen en 

de belangen van haar leden na te streven, zowel vakinhoudelijk als op 
sociaal-economisch en andere maatschappelijke terreinen; 

2. het bevorderen van een kwalitatief hoog niveau van de logopedie, 
zomede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan 

zijn. 
middelen 
Artikel 3. 
1. De vereniging tracht haar doel -onder meer- te bereiken door: 
a. het handhaven en waar nodig verbeteren van het beroepsimago van de 

logopedie als professionele vakdiscipline; 
b. het bevorderen van de aanvaarding van de logopedie als essentiële basis-

voorziening voor mens en maatschappij; 
c. het bevorderen van de hoogwaardige logopedische beroepsinhoud en 

beroepsuitoefening door het initiëren van kwaliteitsverbeterende activiteiten, 
waaronder intercollegiale toetsing en het bevorderen van interne 



communicatie tussen logopedisten onderling; 
d. het stimuleren van vernieuwing van logopedisch handelen en het verrichten 

van onderzoek naar de effecten van zodanig handelen; 
e. het samenwerken met (andere) organisaties in de gezondheidszorg, het 

onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening; 
f. het onderhouden van contacten met instanties, die bevoegd zijn tot opleiding 

van logopedisten; 
g. het verzorgen van één of meer periodieken, het uitgeven van publicaties en 

het faciliteren van kennisoverdracht; 
h. het vaststellen en instandhouden van een beroepscode voor logopedisten; 
i. het verstrekken van adviezen aan haar leden en het geven van voorlichting; 
j. het fungeren als dienstencentrum voor vragers van dienstverlening op het 

gebied van communicatietechnieken; 
k. het vertegenwoordigen van haar leden en het voeren van onderhandelingen 

ten behoeve van haar leden op alle voor de beroepsgroep relevante niveaus, 
en, meer in het algemeen, door het functioneren als dynamische en slagvaardige 

beroepsorganisatie op basis van een compacte en beheersbare 
organisatievorm met structureel blijvend ontwikkelingsvermogen op termijn. 

2. De vereniging is bevoegd tot het aangaan van collectieve 
arbeidsovereenkomsten (C.A.O.) met betrekking tot haar leden. Zij kan ten 
behoeve van haar leden nakoming vorderen van afgesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten. 

3. Door het lidmaatschap van de vereniging verlenen de leden aan de 
vereniging de bevoegdheid namens hen collectieve arbeidsovereenkomsten 
te (doen) sluiten en bepaalde onderdelen van de arbeidsverhouding 
collectief te (doen) opzeggen. 

LIDMAATSCHAP. 
Artikel 4. 
1. De vereniging kent: 
a. gewone leden; 
b buitengewone leden; 
c. studentleden; 
d. ereleden. 
2. Als gewoon lid van de vereniging kan slechts worden toegelaten: een 

natuurlijk persoon, die in het bezit is van een door de vereniging erkend 
diploma voor de logopedie. 

3. Als buitengewoon lid van de vereniging kan slechts worden toegelaten een 
natuurlijk persoon, die niet in het bezit is van een door de vereniging erkend 
diploma logopedie, maar die wel op enigerlei wijze verbonden is aan dan wel 
geïnteresseerd is in de logopedie, zulks op voorstel van het 
verenigingsbestuur. 

4. Als studentlid van de vereniging kan slechts worden toegelaten een 
natuurlijk persoon die aan de opleiding voor logopedie deelneemt. 

5. Als erelid kunnen op voorstel van het verenigingsbestuur door de ledenraad 
worden benoemd personen die bijzonder verdienstelijk voor de vereniging 
zijn of zijn geweest. Een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a, b of c kan 
tevens erelid zijn. 

6. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het verenigingsbureau. 
Het verenigingsbestuur beslist over toelating, van welke beslissing onverwijld 



mededeling wordt gedaan aan de aanvrager. 
7. De leden worden ingeschreven in het ledenregister dat gehouden wordt door 

het verenigingsbureau. 
8. Elk lid is verplicht om er voor zorg te dragen dat het verenigingsbureau 

beschikt over zijn juiste (actuele) adres en overige (actuele) gegevens welke 
de vereniging van belang acht. 

9. Buitengewone leden en studentleden hebben het recht deel te nemen aan 
de vergaderingen en de overige activiteiten van de vereniging, een 
adviserende functie te vervullen in het verenigingsbestuur, doch zij kunnen 
geen deel uitmaken van het verenigingsbestuur. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Artikel 5. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting. 
Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desalniettemin de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd. 
2. Opzegging door een lid kan alleen plaatsvinden schriftelijk tegen het einde 

van het alsdan lopende verenigingsjaar. De schriftelijke opzegging dient 
uiterlijk op één november van het laatste lidmaatschapsjaar in het bezit te 
zijn van het verenigingsbureau. Bij niet tijdige opzegging wordt het 
lidmaatschap automatisch één jaar verlengd, waarna het lidmaatschap 
eindigt na afloop van het betreffende verenigingsjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het 
verenigingsbestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving met 
omschrijving van redenen en de datum van ingang van de beëindiging. 

4. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een 
lid voorts mogelijk: 

a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden 
of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid 
is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de 
verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen 
opzichte uit te sluiten; 

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een 
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 

5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt 
door het verenigingsbestuur. 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene, binnen twee maanden na ontvangst van 
de kennisgeving van het besluit, beroep open op de ledenraad. Hij wordt 
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in 
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 



lid geschorst. 
ledenraad 
Artikel 6. 
1. De ledenraad vormt de algemene vergadering als bedoeld in de wet. De 

bevoegdheden van de ledenraad hebben in ieder geval betrekking op: 
a. de benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden als bedoeld in artikel 

12; 
b. de vaststelling van de reglementen als bedoeld in artikel 18; 
c. de vaststelling van de contributieregeling, de begroting en het financieel 

verslag als bedoeld in artikel 7 lid 7; 
d. statutenwijziging, fusie of samenwerking of ontbinding, als bedoeld in de 

artikelen 19, 20 en 21. 
2. De ledenraad bestaat maximaal uit dertig (30) leden-afgevaardigden. De 

leden-afgevaardigden worden gekozen uit de leden. Ieder district heeft het 
recht om drie (3) leden-afgevaardigden voor te dragen en wel één lid-
afgevaardigde uit elk werkveld als bedoeld in artikel 9. 
Bij afzonderlijk reglement wordt een regeling vastgesteld voor verkiezing van 
leden-afgevaardigden voor de ledenraad. 

3. De leden-afgevaardigden worden benoemd voor de periode van vier jaar en 
kunnen hooguit eenmaal aansluitend herbenoemd worden. 

4. Besluiten van de ledenraad kunnen slechts met volstrekte meerderheid van 
stemmen worden genomen. 

5. Een lid van de ledenraad kan zich op een ledenraadsvergadering laten 
vertegenwoordigen door een ander lid van de ledenraad op overlegging van 
een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering 
voldoende, volmacht. Een lid kan ten hoogste één ander ledenraadslid 
vertegenwoordigen op een ledenraadsvergadering en voor deze stemrecht 
uitbrengen. 

ledenraadsvergaderingen 
Artikel 7. 
1. De vergaderingen van de ledenraad worden uitgeschreven door het 

verenigingsbureau in opdracht van het verenigingsbestuur. Per jaar wordt 
minstens één ledenraadsvergadering (de jaarvergadering) gehouden en wel 
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, tenzij deze termijn 
door de ledenraad wordt verlengd met ten hoogste zes maanden. 

2. Andere ledenraadsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
verenigingsbestuur zulks nodig acht. 

3. Voorts is het verenigingsbestuur op schriftelijk verzoek, vergezeld van een 
opgaaf en toelichting van de te behandelen onderwerpen, van tenminste drie 
(3) ledenraadsleden verplicht tot het bijeenroepen van een 
ledenraadsvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien 
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. 

De vergadering wijst in dit geval zelf haar voorzitter aan. 
4. De voorzitter van het verenigingsbestuur zit de vergaderingen van de 

ledenraad voor. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de vice-voorzitter de 
vergaderingen van de ledenraad voorzitten. Bij diens afwezigheid wijst de 
vergadering zelf haar voorzitter aan. 

5. Van het verhandelde in elke ledenraadsvergadering worden door de 



secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon 
notulen gemaakt, die door de ledenraad worden vastgesteld en ten blijke 
daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. 

De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de ledenraad gebracht. 
6. De bijeenroeping van de ledenraad geschiedt door het verenigingsbestuur 

door toezending van een oproeping daartoe aan het adres van de leden-
afgevaardigden. In het geval bedoeld in lid 3 kunnen de verzoekers tot een 
dergelijke toezending overgaan. Een dergelijke oproeping dient tenminste 
veertien dagen voor de ledenraadsvergadering aan de leden-
afgevaardigden, de dag van oproeping en de dag der vergadering niet 
meegerekend. 

Een dergelijke oproeping dient tenminste te vermelden de plaats waar en het 
tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden, alsmede de te 
behandelen punten. De agenda wordt als regel opgesteld door het 
verenigingsbestuur, met uitzondering van het geval bedoeld in lid 3. 

7. De agenda van de jaarvergadering dient in ieder geval de navolgende 
punten te omvatten: 

a. het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde 
beleid; 

b. de rekening en verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde 
financiële beleid; 

c. een overzicht van het aantal openstaande en vervulde vacatures in het 
afgelopen jaar; 

d. de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven; 
e. de vaststelling van de contributie voor de leden. 
8. In een ledenraadsvergadering kan over personen alleen schriftelijk worden 

gestemd. 
Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij in de vergadering anders 

wordt besloten. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
9. De ledenraadsvergaderingen zijn voor de leden van de vereniging openbaar, 

met uitzondering van de behandeling van vertrouwelijke stukken, door de 
voorzitter aldus benoemd. 

10. De agenda, vergaderstukken, notulen en besluiten van de 
ledenraadsvergadering zijn voor de leden van de vereniging vrij toegankelijk, 
met uitzondering van de vertrouwelijke stukken, door de voorzitter aldus 
benoemd. 

districten. 
Artikel 8. 
Het verenigingsbestuur definieert de omvang en ligging van de districten. De 

leden die werkzaam of woonachtig zijn in een district worden bij dat district 
ingedeeld. 

Indien een lid in meer dan één district werkzaam en/of woonachtig is wordt hij 
ingedeeld bij één van deze districten en wel naar keuze van het betreffende 
lid en bij gebreke van keuze in het district als door het verenigingsbestuur te 
bepalen. 

Een lid dat in het buitenland woont én werkzaam is wordt ingedeeld in een 
district als door dat lid verzocht en bij gebreke van het uitbrengen van een 
keuze in het district, waarin het kantoor van het verenigingsbureau is 



gelegen. 
Een lid kan slechts behoren tot één district. 
Bij afzonderlijk reglement wordt een regeling vastgesteld voor de wijze van 

vergaderen van een district. 
Op de vaststelling en wijziging van dit reglement is het bepaalde in artikel 18 
van toepassing. 

Werkvelden 
Artikel 9 
De leden worden door het verenigingsbestuur ingedeeld op basis van hun 

feitelijke (hoofd)werkzaamheden in één of meer van de volgende 
werkvelden: 

a. vrijgevestigd: leden-logopedisten, die als vrije beroepsbeoefenaren 
werkzaam zijn, al dan niet in een samenwerkingsverband; 

b. gezondheidszorg: leden-logopedisten, die in loondienst werkzaam zijn in de 
intramurale en/of extramurale gezondheidszorg, alsook leden-logopedisten, 
welke in loondienst werkzaam zijn bij een logopedist-vrije 
beroepsbeoefenaar; 

c. onderwijs: leden-logopedisten, die anders dan hiervoor sub b bedoeld, 
werkzaam zijn ten behoeve van het onderwijs. 

rekening en verantwoording 
Artikel 10. 
1. Het verenigingsjaar, tevens contributiejaar, loopt van één januari tot en met 

één en dertig december daaraanvolgende. 
2. Het verenigingsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

vereniging en van alles betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie 
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten 
en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Het verenigingsbestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van een balans en de staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde 
verenigingsbestuur. 

4. De balans en staat van baten en lasten als bedoeld in lid 3 dient te zijn 
voorzien van een goedkeurende verklaring van een accountant-
administratieconsultent of registeraccountant, die daartoe van het 
verenigingsbestuur opdracht heeft gekregen. Het verenigingsbestuur heeft 
tevens het recht om de betreffende accountant de opdracht te ontnemen. 

VERENIGINGSBESTUUR. 
Artikel 11. 
1. Het verenigingsbestuur is belast met het besturen van de vereniging, 

alsmede het uitvoeren van de besluiten van de ledenraad. 
2. Mits passend binnen de financiële kaders is het verenigingsbestuur bevoegd 

tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van registergoederen. Tevens is het verenigingsbestuur bevoegd 
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 derde verbindt. 

3. Het verenigingsbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 



Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter 
tezamen met de secretaris. In geval van belet of ontstentenis van de 
voorzitter komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de vice-
voorzitter en secretaris tezamen. 

4. Het verenigingsbestuur heeft alle bevoegdheden, welke bij de statuten of de 
wet niet aan de ledenraad zijn voorbehouden. 

BENOEMING. 
Artikel 12. 
1. Het verenigingsbestuur bestaat uit ten hoogste zeven personen. Met in 

achtneming van het in de vorige zin bepaalde wordt het aantal bestuursleden 
vastgesteld door de ledenraad. 
Het verenigingsbestuur kent een voorzitter, een vice-voorzitter, een 
secretaris en leden. 
Behoudens de taak van de eerst-genoemden verdelen de bestuursleden in 
onderling overleg de verdere portefeuilles. 
De portefeuillehouder fungeert als eerst aanspreekbare persoon. 

2. a. De bestuursleden van de vereniging worden door de ledenraad 
benoemd. 

b. De voorzitter wordt in functie benoemd en kan ook buiten de leden van de 
vereniging worden benoemd. Voor het overige worden bestuursleden uit de 
gewone leden benoemd. 

c. Een bestuurslid kan niet in dienstbetrekking tot de vereniging staan; dit laat 
onverlet de mogelijkheid dat een bestuurslid een vergoeding voor zijn 
werkzaamheden als bestuurslid wordt toegekend. 
Evenzo kan een bestuurslid geen overeenkomst tot het verrichten van 
diensten (anders dan als bestuurslid) met de vereniging aangaan. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ledenraad uit één of 
meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.  
Het verenigingsbestuur is bevoegd tot het opmaken van een bindende 
voordracht. Eveneens zijn tenminste drie gezamenlijk handelende leden van 
de ledenraad hiertoe bevoegd. 
De voordracht van het verenigingsbestuur wordt bij een oproeping voor de 
vergadering meegedeeld. 
Een voordracht van de ledenraadsleden moet tenminste vijf dagen vóór de 
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het verenigingsbureau worden 
ingediend. 
Bij afzonderlijk reglement wordt een regeling vastgesteld omtrent de verdere 
procedure tot benoeming van bestuursleden. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van de ledenraad, genomen in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde gedeelte van de leden van de ledenraad vertegenwoordigd is. 

5. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de ledenraad overeenkomstig het 
voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te 
ontnemen, dan is de ledenraad vrij in de keus. 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit 
die voordrachten. 

7. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en 
kunnen hooguit eenmaal aansluitend herbenoemd worden. 



8. Indien het bestuur besluit in zijn geheel af te treden, roept het binnen drie 
maanden na bekendmaking van dit besluit een buitengewone 
ledenraadsvergadering bijeen om een nieuw bestuur te kiezen. 
In de tussenliggende periode blijft het bestuur aan of blijven daartoe 
aangewezen personen uit het bestuur aan. 

bestuursvergaderingen. 
Artikel 13. 
1. Het verenigingsbestuur vergadert tenminste één keer per maand en voorts 

zo dikwijls de voorzitter of tenminste één ander bestuurslid zulks wenselijk 
acht. De bestuursvergaderingen worden door of namens de voorzitter 
bijeengeroepen. 

2. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid 
van de bestuursleden aanwezig is. 

3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. 

4. Het verenigingsbestuur kan alle besluiten welke hij in vergadering kan 
nemen, ook buiten vergadering nemen, doch slechts indien de voorzitter of 
een meerderheid van de bestuursleden hiertoe het initiatief neemt. 

Een zodanig besluit is slechts geldig indien alle bestuursleden zich schriftelijk 
vóór het voorstel hebben uitgesproken. De op deze wijze genomen besluiten 
worden voor de eerstkomende bestuursvergaderingen geagendeerd, terwijl 
de secretaris zorg draagt voor vastlegging van de aldus genomen besluiten 
in de notulen. 

BESTUURSTAKEN 
Artikel 14. 
Het verenigingsbestuur is in het bijzonder verplicht er voor zorg te dragen dat de 

wet, de statuten en reglementen in de vereniging worden nageleefd en de 
wettig genomen besluiten worden uitgevoerd. 

commissies en werkgroepen 
Artikel 15 
Het verenigingsbestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid commissies en 

werkgroepen instellen aan wie een bijzondere taak kan worden verstrekt. 
De vereniging kent in ieder geval twee vaste commissies, te weten: 
- de commissie sociaal-economische aangelegenheden; 
- de commissie vakinhoudelijke zaken. 
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling en werkwijze van de commissies 

en werkgroepen kunnen bij afzonderlijk reglement worden vastgesteld. 
verenigingsbureau en directie. 
Artikel 16. 
1. De vereniging heeft een bureau, waarin het secretariaat van de vereniging is 

gevestigd en de administratie en het financieel beheer wordt gevoerd. 
2. De leiding van het bureau is opgedragen aan een directie, bestaande uit 

tenminste één verenigingsmanager. De verenigingsmanager wordt door het 
verenigingsbestuur benoemd. 

3. De benoeming, schorsing en ontslag van het overige personeel van het 
bureau geschiedt door de directie, doch zulks binnen het kader van de 
personeelsformatie en het arbeidsvoorwaardenbeleid zoals door het 
verenigingsbestuur vastgelegd. 



4. De bevoegdheden en verplichtingen van de directie kunnen nader door het 
verenigingsbestuur worden geregeld in een directiereglement. 

geldmiddelen. 
Artikel 17. 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies van de leden; 
b. subsidies en legaten; 
c. rente van kapitaal; 
d. alle andere baten. 
2. De leden van de vereniging betalen een contributie waarvan de hoogte door 

de ledenraad, op voorstel van het verenigingsbestuur wordt vastgesteld. De 
leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, welke een 
verschillende bijdrage betalen. 

huishoudelijk reglement(en). 
Artikel 18. 
Voor zover in deze statuten niet anders bepaald, kan de ledenraad bij een 

daartoe met volstrekte meerderheid van stemmen genomen besluit, één of 
meer (huishoudelijk) reglementen vast stellen waarin zaken kunnen worden 
geregeld die niet in deze statuten zijn voorzien. 
Vaststelling of wijziging van deze reglementen kunnen pas ter besluitvorming 
in de ledenraadsvergadering worden geagendeerd na raadpleging van de 
leden in de onderscheiden districten. 

Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de 
wet of deze statuten. 

STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 19. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, 
alsmede de plaats waar een afschrift van het voorstel ter inzage ligt. 

2. Wijziging van de statuten kan pas ter besluitvorming in de 
ledenraadsvergadering worden geagendeerd na raadpleging van de leden 
van de onderscheiden districten. 

3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien 
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de leden-afgevaardigden ter inzage leggen tot na afloop van de 
dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

4. Een besluit tot statutenwijziging der vereniging behoeft een meerderheid van 
tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een 
ledenraadsvergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden-
afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde 
gedeelte van de leden-afgevaardigden tegenwoordig of vertegenwoordigd 
dan wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken daarna 
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht 
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden-afgevaardigden, kan 
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde 



gedeelte van de uitgebrachte stemmen. 
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid 
bevoegd. 

fusie en samenwerking 
Artikel 20. 
Besluiten ten aanzien van fusievoorstellen of het aangaan van een duurzame 

samenwerking met een andere rechtspersoon welke van ingrijpende 
betekenis is voor de vereniging, worden genomen door de ledenraad. 

Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 19 is van overeenkomstige 
toepassing. 

ONTBINDING. 
Artikel 21. 
1. Een besluit tot ontbinding kan uitsluitend worden genomen door de 

ledenraad. 
Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 19 is van overeenkomstige 

toepassing. 
2. Tenzij de ledenraad anders besluit, geschiedt vereffening door het 

verenigingsbestuur. 
3. Het batig saldo na vereffening wordt besteed aan één of meer door de 

ledenraad aan te wijzen organisaties, welke een gelijksoortige doelstelling 
hebben als de vereniging. 

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan 
wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars 
doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. 

 


