Statuten
Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Afdeling Leek

vastgesteld in een op 11-05-2017 gehouden algemene ledenvergadering

Op ... verschenen voor mij, notaris ....
1. Dhr. A. van Hoogen, wonende te Leek, Burgemeester van Waninglaan 28, geboren op 02-09-1957,
gelegitimeerd met ID kaart IY5C978F2
2. Mevr. J.T. Westra, wonende te Tolbert, Hoofdstraat 51b, geboren op 29-12-1968, gelegitimeerd met
rijbewijs nr4551633606,
handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging “Afdeling Leek van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken”1 zijnde een vereniging met volledige 2
rechtsbevoegdheid, gevestigd te Leek.

De comparanten verklaarden: de vereniging is opgericht op 12-11-1974 3 terwijl haar statuten laatstelijk zijn
gewijzigd / vastgesteld bij akte op 06-06-19854 verleden voor mij notaris. In een op 11-05-20175 gehouden
algemene ledenvergadering6 is overeenkomstig de wettelijke en statutaire vereisten besloten tot het wijzigen
van de statuten van de vereniging overeenkomstig de ontwerpstatuten welke aan de (leden) vergadering zijn
voorgelegd, van welk besluit blijkt uit het aangehecht uittreksel uit de notulen van die vergadering. Van de
vereiste goedkeuring van het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken,
gevestigd te Zeist, blijkt uit een goedgekeurd exemplaar van de ontwerpstatuten welke aan deze akte zijn
gehecht. Overeenkomstig het bovenstaande worden de statuten gewijzigd/vastgesteld en luiden deze
(voortaan) als volgt:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: afdeling Leek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO hierna te
noemen: de vereniging, en is gevestigd te Leek in de gemeente Leek.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven
in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
b. het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te vervolgen,
teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende
aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
c. het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
1

Hier komt de naam van de vereniging: “Afdeling ........ van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij
Ongelukken”
2
U bent een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als uw statuten in een notariële akte zijn vastgelegd én u
ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; in alle andere gevallen bent u een vereniging
met beperkte rechtsbevoegdheid
3
Datum oprichting
4
Datum laatste wijziging of vaststelling indien van toepassing
5
Datum van de ledenvergadering
6
Doorhalen wat niet van toepassing is

d. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
e. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.
DUUR EN BOEKJAAR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
LEDEN
Artikel 4
1. De vereniging kent (gewone) leden. Niemand kan gelijktijdig lid zijn van meer dan één plaatselijke
vereniging.
2. (Gewone) leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig
door het bestuur zijn toegelaten en die een contributie betalen als nader vastgesteld in het huishoudelijk
reglement en de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt7.
3. Daarnaast kent de vereniging natuurlijke personen als ereleden, jeugdleden en juniorleden8. De
lidmaatschapseisen van deze categorieën leden zijn in het huishoudelijk reglement opgenomen.
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Artikel 6
1

Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door royement.

2

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar
mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Niettemin is
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts
dan plaatsvinden wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.

7

Dit artikel kan nog worden uitgebreid met “Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.“Minderjarigen en onbekwamen kunnen lid worden van de vereniging
mits zij hiervoor schriftelijk toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger(s)”
8
Dit artikel kan nog worden uitgebreid met bv. :
Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de
algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming ook hebben aanvaard.
Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt en in het bezit zijn van het getuigschrift Jeugd
EHBO-A of -B of hiervoor studeren.
Juniorleden zijn zij die 15 jaar of ouder zijn en studeren voor het Diploma Eerste Hulp

4

Royement van leden kan slechts worden uitgesproken wegens wanbetaling of wangedrag. Het wordt
uitgesproken door het bestuur. Het betrokken lid moet het besluit tot diens royement binnen een week
na de datum van dat besluit bij aangetekend schrijven worden medegedeeld, terwijl een gewaarmerkte
kopie van dat schrijven gelijktijdig aan het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO en
het betreffende districtsbestuur dient te worden gezonden. Dit schrijven dient voorts te omvatten een
duidelijke omschrijving van de grond en de reden tot dit royement, benevens de mededeling, dat de
geroyeerde binnen een maand na de datum van verzending van het besluit in beroep kan gaan bij het
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

5

Op een besluit tot royement staat aan het geroyeerde lid beroep open bij het Bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging EHBO. Zodanig beroep wordt ingesteld bij aangetekend schrijven, gericht aan het
Bestuur binnen een maand na de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarmede aan
het lid mededeling van diens royement is gedaan. Alle betrokkenen zijn verplicht aan het Bestuur alle
inlichtingen naar waarheid te verschaffen en aan het Bestuur alle naar het oordeel van het Bestuur ter
zake dienende stukken voor de tijd van de behandeling van het beroep ter inzage af te staan. Na alle
partijen te hebben gehoord beslecht het Bestuur op de kortst mogelijke termijn naar recht en billijkheid
en in hoogste ressort. De beslissing van het Bestuur is voor alle betrokkenen bindend. Het Bestuur deelt
alle betrokkenen, waaronder ook het betreffende districtsbestuur, deze beslissing zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het beroepsschrift, mee. Royement als lid van een
afdeling is tevens royement als lid van de Vereniging en is van kracht tegenover alle afdelingen der
Vereniging.

6

Wanneer het lidmaatschap door royement in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het (ex-)lid verschuldigd.

DONATEURS
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die de afdeling steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimale hoogte door de
algemene ledenvergadering is vastgesteld9.
GELDMIDDELEN
Artikel 8
1

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus-/lesgelden, jaarlijkse bijdragen van de leden,
legaten, donaties, erfstellingen, schenkingen en andere inkomsten.10

2

Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de afdeling verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door
de algemene ledenvergadering11. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3

Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.

4

Behoudens in het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt, dat ook de ereleden
voormelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

BESTUUR

9

De mogelijkheid bestaat ook nog om begunstigde leden te introduceren, zijnde geen donateurs
Hieronder kunnen ook inkomsten van donateurs, sponsor-, inschrijfgelden en subsidies vallen
11
Dit lid kan worden uitgebreid met: “Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen”
10

Artikel 9
1

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie meerderjarige personen. De algemene
ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

2

De bestuursleden worden op de algemene ledenvergadering gekozen uit haar leden.

3

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder schriftelijke opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de
algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen12.

4

Indien in het geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden
daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden.

5

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt verstaan de
periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster; een aftredend bestuurslid is onmiddellijk
herbenoembaar13. Bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
gebeurt bij de overige bestuursleden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het bestuurslidmaatschap door opzegging mogelijk indien
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het bestuurslidmaatschap te laten voortduren.

6

In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuur
bevoegd.

7

De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuurstaken worden onderling verdeeld.

Artikel 10
1

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging14.

2

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het verkrijgen, verhuren, huren, vervreemden dan wel op andere wijze in gebruik of
genot verkrijgen en geven of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten,
waarbij de afdeling zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3

Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergadering tot de navolgende
besluiten:
a. het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen een bedrag of waarde van
€1000,-......... 15 te boven gaand;
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
zaken;
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de afdeling een bankkrediet wordt verleend;

12

U hebt de keuze uit nog 2 mogelijkheden:
a. bij meerderheid van de maximaal uit te brengen stemmen
b. bij twee derde meerderheid van de maximaal uit te brengen stemmen
13
Eventueel uit te breiden met: “Een bestuurslid kan ten hoogste …... maal herbenoemd worden”. En: “Wie in een
tussentijds ontstane vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger”
14
Het bestuur kan tot wederopzegging taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur
15
Hier kunt u een bedrag noemen en voor een kleine vereniging zal dit bedrag lager zijn dan voor een grote vereniging

d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruik maken van een aan de afdeling verleend bankkrediet;
e. het aangaan van dadingen;
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
4

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de afdeling zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en/of verplichtingen gekend kunnen worden.

5

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 4 van dit artikel gedurende zeven jaar te bewaren.

Artikel 11
1

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover niet uit de wet anders voort vloeit.

2

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester of hun plaatsvervangers.

3

Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

4

Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van de tekortkoming, tenzij
deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen
daarvan af te wenden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
1

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is
gevestigd16.

2

Aan de algemene ledenvergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 13
1

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden17 die niet geschorst zijn alsmede diegenen,
die door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft
toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het
woord te voeren.

2

Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de in het eerste lid opgenomen leden, indien niet
geschorst. Ieder van de leden heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan
voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

16
17

Eventueel toevoegen: “of in een aangrenzende gemeente”
Dit kunt u eventueel aanvullen met de andere leden die de afdeling kent. Zie art. 4 en voetnoot 10

3

Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen heeft,
mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering18.

4
a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht, of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Stemmingen over
personen geschieden schriftelijk tenzij de vergadering akkoord gaat met besluitvorming bij
acclamatie.19
b. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
c. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een hoofdelijke stemming
verlangt.
d. Ten behoeve van een schriftelijke stemming benoemt de vergadering uit haar midden een
stemcommissie van drie leden.
5

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen
over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezingen van personen, dan beslist het
lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee die het hoogste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.

6

Alleen geldige stemmen worden bij een stemming in aanmerking genomen. Blanco stemmen, alsmede
onduidelijk uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Dit laatste ter
beoordeling van de stemcommissie.

Artikel 14
1

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
vicevoorzitter. Is deze laatste ook afwezig, dan wordt de vergadering geleid door één van de andere
bestuursleden.

2

Op voorstel van het bestuur kan de vergadering besluiten met een meerderheid van twee derde van de
uitgebrachte stemmen, een andere persoon aan te wijzen tot voorzitter van de algemene
ledenvergadering20. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

3

Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, op voorstel van een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

4

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of
door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.

18

Dit is waarschijnlijk alleen van toepassing bij kleine afdelingen
Een andere mogelijkheid voor 4a is: “Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één der
stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt”
20
Dit biedt de mogelijkheid om, in geval van conflicten, de vergadering te laten leiden door een neutrale buitenstaander,
bijv. een districtsbestuurder
19

Artikel 15
1

Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In
deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur haar jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle
bestuursleden; ontbreekt de ondertekening één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt21.

2

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken in het vorige lid aan de vergadering niet overgelegd een
verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2: 393 lid 1 van het burgerlijk wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie bestaande uit tenminste twee leden van
de vereniging22 die geen bestuurslid zijn. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één
maand voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen
worden behandeld, toekomen aan de commissie.

3

De commissie onderzoekt de in lid 2 bedoelde stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag uit van haar bevindingen.

4

Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van het onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven. Vergt dit naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 16
1

Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene ledenvergaderingen
bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2

Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één
tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening
van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen dan
anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

3

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering als bedoeld in lid 1 geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven werkdagen. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Later ingediende en door de secretaris ontvangen
voorstellen voor agendapunten worden slechts in behandeling genomen, als de vergadering daartoe haar
toestemming geeft.

4

Indien de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, kan de
algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal
stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het
aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het
bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige
toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda
werden vermeld.

21

Dit is een verplichting volgens art. 48, Boek 2, NBW
Eventueel toevoegen: “van de vereniging”, tenzij u wilt dat ook mensen van buiten de vereniging de kas kunnen
controleren
22

5

Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op een kortere dan de
voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij
een zodanig aantal der aanwezigen, als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één tiende
gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2

Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf werkdagen23 voor de dag der vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4

De statutenwijziging treedt eerst in werking na goedkeuring van het Bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging EHBO en nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de
bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene
stemmen wordt genomen.

6

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het
openbaar handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor Fabrieken en Bedrijven binnen
welk gebied de vereniging haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
1

De vereniging wordt ontbonden:
a. door een besluit van de algemene ledenvergadering, en na verkregen toestemming van het
Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, gehoord het advies van het betreffende
districtsbestuur, en met inachtneming van lid 3 van dit artikel;
b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van faillissement wegens de toestand van de boedel,
hetzij door insolventie;
c. door het geheel ontbreken van leden;
d. door de rechter in gevallen die de wet bepaalt;

2

Op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in
artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.

3

Het besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft de goedkeuring van het Bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging EHBO, dat, gehoord het advies van het districtsbestuur, aan die goedkeuring
voorwaarden kan verbinden.

23

Hier kan eventueel staan dat de wijzigingen moeten worden toegezonden aan de leden

4

De algemene ledenvergadering stelt een bestemming voor het batig saldo vast, in die zin dat het
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als een vereniging of van
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft. Als de vereniging niet wil of kan beslissen over de bestemming van het
batig saldo, dan wordt over deze bestemming beslist door het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging EHBO, op de wijze zoals vermeld in de eerste volzin.

5

De vereffening geschiedt door het bestuur of, bij ontbreken van het bestuur, door het districtsbestuur van
de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

6

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig
is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken
en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden “in liquidatie”.

7

De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s),
bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar (s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6
van artikel 17 vermelde register.

8

De boeken en de bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren
na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19
1

De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of deze statuten.

3

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het in artikel 17 de leden 1, 2 en 5
bepaalde van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 20
1

De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen, naar hetgeen door de
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

2

De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. .

3

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

