
STATUTEN 

Mercedes-Benz Club Nederland 
per 5 augustus 2013 

 

 
Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 

 
De vereniging is opgericht op twee november negentienhonderd zeventig onder de naam Mercedes-
Benz 170 Club Nederland en draagt thans de naam: ‘Mercedes-Benz Club Nederland’ en is gevestigd 
te Rotterdam. 
 
Artikel 2 - DOEL 
 
1. De vereniging stelt zich ten doel: 

a. het in standhouden van het historisch erfgoed, meer in het bijzonder in Nederland, 
bestaande uit de automobielen met de merknaam: Daimler (Duitsland), Benz, Mercédès 
en Mercedes-Benz en/of van genoemde merken afgeleide modellen;  

b. het bevorderen van het hobbymatig gebruik van deze automobielen. 
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen, dat de leden der vereniging de voornoemde automobielen in een zo 
goed mogelijke staat brengen en houden, mede door het tegen betaling beschikbaar 
(doen) stellen van onderdelen aan de leden; 

b. het bevorderen van de contacten tussen de leden door het organiseren van clubdagen 
en evenementen; 

c. het geven van technische adviezen en technische voorlichting; 
d. het uitgeven van een verenigingsperiodiek; 
e. andere middelen welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel der vereniging.  

3. In het huishoudelijk reglement worden nadere eisen en voorwaarden gesteld terzake van het 
merk, type, bouwjaar en technische staat van een automobiel en met betrekking tot het gebruik. 

 
Artikel 3 - LIDMAATSCHAP 

 
Leden van de vereniging kunnen zijn: 
1. a. gewone leden: dit zijn natuurlijke personen, die eigenaar of houder zijn of zijn geweest van een 

automobiel/automobielen als bedoeld in artikel 2 lid 1, en die deze automobiel/automobielen 
houden of hielden als historisch bezit of voor hobbymatig gebruik; 

2. b. ereleden: dit zijn die natuurlijke personen, welke zich tegenover de vereniging bijzonder en 
langdurig verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door een algemene ledenvergadering op 
voorstel van het bestuur of van tenminste vijfenveertig leden met tenminste twee/derde der geldig 
uitgebrachte stemmen worden benoemd. 

3. Zij zijn vrijgesteld van betaling van contributie. 
4. Bij toelating tot het lidmaatschap wordt een inschrijfgeld geheven. De hoogte wordt jaarlijks door 

het bestuur vastgesteld. De wijze van heffing van het inschrijfgeld wordt geregeld in het 
huishoudelijk reglement. 

5. De toelating tot het lidmaatschap kan worden geweigerd indien handel drijven, in de ruimste zin 
van het woord, in automobielen en/of voor deze automobielen bestemde onderdelen als bedoeld 
in artikel 2 lid 1 de hoofd-of nevenactiviteit is van de aanvrager en gevreesd moet worden, dat de 
belangen van de aanvrager in strijd zijn of kunnen komen met die van de vereniging. 

6. Toelating tot het lidmaatschap kan bovendien worden geweigerd, indien gevreesd moet worden, 
dat de aanvrager inbreuk zal maken op de belangen en de doelstelling van de vereniging. 

7. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. 
8. Het bestuur neemt binnen zes weken nadat een aanvraag tot toelating tot het lidmaatschap is 

ingediend een besluit over de toelating. 



9. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap is het bestuur verplicht deze beslissing met redenen 
omkleed schriftelijk aan de betreffende persoon bekend te maken. 

10. Indien het bestuur een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap afwijst, kan de aanvrager binnen 
zes weken na verzending van de beslissing via een mededeling aan het bestuur in beroep gaan 
bij de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten. 

11. In het huishoudelijk reglement kunnen uitvoeringsregels worden vastgesteld met betrekking tot het 
bepaalde in de leden 3 en volgende van dit artikel. 

12. Onder houder als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan: 
a. degene, die de automobiel gebruikt als ware hij eigenaar daarvan, te beoordelen naar de 

omstandigheden van het betreffende geval, alsmede 
b. degene, die: 
1. over de automobiel duurzaam kan beschikken als ware hij eigenaar daarvan, en 
2. de betreffende automobiel is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet of 

vergelijkbare buitenlandse wetgeving aangehouden register van opgegeven kentekens, 
en 

3. op wiens naam het voor de automobiel opgegeven kenteken is gesteld. 
 

Artikel 4 - EINDE LIDMAATSCHAP 

 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van het lid; 
b. schriftelijke opzegging door het lid; 
c. schriftelijke opzegging namens de vereniging; 
d. ontzetting. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer het lid heeft opgehouden 
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Ontzetting uit het lidmaatschap 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. De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur. 

4. Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden in 
de gevallen gemeld in lid 3 van dit artikel, indien het bestuur niet voldoende reden(en) aanwezig 
acht om tot ontzetting over te gaan. Gedurende de schorsing kan het lid geen van zijn 
lidmaatschapsrechten uitoefenen. 

5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen 
het einde van het lopende verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee 
maanden. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of 
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen 
van de leden van financiële aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

8. 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 betrokkene binnen een maand na ontvangst van 
de kennisgeving van het besluit beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
Het lid 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. 

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

10. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet onder algemene of bijzondere titel overgaan. 
 

Artikel 5 - DONATEURS 

 
1. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een 

door de algemene ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse minimum bijdrage. 
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de 

statuten zijn toegekend of opgelegd. 
 



Artikel 6 - BIJDRAGEN 

 
1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage welke bij besluit 

van de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De wijze van heffing van bijdragen 
wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

 
Artikel 7 - GELDMIDDELEN 

 
1.  De geldmiddelen worden verkregen uit: 

a. contributies; 
b.  bijdragen van donateurs; 
c.  subsidies; 
d.  schenkingen, erfstellingen en legaten; 
e.  alle andere op wettige wijze verkregen baten. 

2.  Erfstellingen kunnen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.  

 
Artikel 8 - BESTUUR 

 
1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen, die door de algemene 

ledenvergadering worden benoemd voor een periode van vier jaren. De benoeming geschiedt uit 
de leden. 

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten. Tot het 
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste vijf procent (5%) 
van de leden (inclusief ereleden).De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
algemene ledenvergadering medegedeeld. Een voordracht door ten minste vijf procent (5%) van 
de leden (inclusief ereleden) moet ten minste zes weken voor de algemene ledenvergadering 
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door met een volstrekte 
meerderheid van stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. 

4.  Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene 
ledenvergadering vrij in de keuze. 

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

 
Artikel 9 - BESTUURSFUNCTIES, EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, 
VERTEGENWOORDIGING EN ANDERE BEVOEGDHEDEN 
 
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen vormend het dagelijks bestuur, worden 

door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door 
de betrokkenen in onderling overleg verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan één functie 
bekleden. 

2. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar en treden af volgens een nader bij 
reglement vast te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. periodiek aftreden, zonder opnieuw als bestuurslid benoemd te worden; 
c. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
d. faillietverklaring, verlening van surseance van betaling, aanvraag tot wettelijke schuldsanering 

natuurlijke personen of onder curatele stelling van de bestuurder; 
e. ontslag door de algemene ledenvergadering; 
f. schriftelijk opzeggen (bedanken) door het bestuurslid. 

4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst. Een 
schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door 
het verloop van de termijn  

5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen aangaande de vergaderingen van- en de 
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 
Artikel 10  



1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de uitvoering van de 
besluiten van de algemene ledenvergadering. 

2. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de 
voorzitter tezamen met een lid van het  dagelijks bestuur.  

3. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging in- en buiten rechte vertegenwoordigd door 
de penningmeester en de secretaris, dan wel door de penningmeester of secretaris tezamen met 
één algemeen bestuurslid. 

3. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur 
is echter wel verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van 
de laatste open plaats in het bestuur, een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt. 

4. Het bestuur is, met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten 
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. 

5. Het bestuur is bevoegd met goedkeuring van de algemene  
a. ledenvergadering tot: 

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 
registergoederen; 

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 
verleend; 

c. het aangaan van dadingen. 
6. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer commissies 

en/of adviseurs en/of medewerkers. Zij worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 
bestuur, hetwelk hun taak, werkwijze en vergoeding vaststelt en regelt of en in hoeverre zij de 
vereniging kunnen verbinden, volgens zo nodig bij afzonderlijk door het bestuur vast te stellen 
reglement of door deze vast te stellen regels. 

7. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris of een 
daartoe aangewezen bestuurslid notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris of 
een daartoe aangewezen bestuurslid worden vastgesteld en ondertekend. 

8. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuursleden 
aanwezig is. Ieder bestuurslid heeft één stem. 

9. Het bestuur kan in dringende gevallen ook buiten vergadering geldige besluiten nemen indien alle 
bestuursleden schriftelijk met het besluit instemmen. Onder schriftelijke besluitvorming wordt 
besluitvorming per telefax of langs elektronische weg begrepen. 

10. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Alle stemmen geschieden mondeling, 
tenzij een der bestuursleden een schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van de stemmen geeft 
de stem van de voorzitter de doorslag. 

11.  
a. De voorzitter roept de vergadering van het dagelijks bestuur bijeen, zo dikwijls hij dat 

noodzakelijk acht.  
b. De voorzitter roept de vergadering van het bestuur bijeen op data en tijdstippen als door 

het bestuur vast te stellen en in die gevallen dat het in het belang van de vereniging 
noodzakelijk geacht moet worden het bestuur in de vergadering bijeen te roepen. Het 
bestuur is bevoegd nadere richtlijnen op te stellen. 

c. De voorzitter stelt de agenda's voor de vergadering en samen en draagt er zorg voor dat 
deze ten minste zeven dagen tevoren ter kennis worden gebracht van de bestuursleden. 
Agendapunten die niet tijdig ter kennis zijn gebracht kunnen niet worden behandelend, 
tenzij een absolute meerderheid van het bestuur instemt met de behandeling van 
bedoelde agendapunten. 

d. Een vergadering van het bestuur kan eveneens bijeengeroepen worden door een 
meerderheid van het zittende bestuur met inachtneming van een oproepingstermijn van 
ten minste zeven dagen. 

  



Artikel 11 - VERENIGINGSJAAR 

 

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Artikel 12 - ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

1.  Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2.  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 
ledenvergadering, ook wel te noemen: jaarvergadering, gehouden. In die jaarvergadering komen 
onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 lid 2 met het verslag 

van de in artikel 16 lid 1 genoemde commissie; 
b.  de benoeming van de in artikel 16 lid 1 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar; 
c.  voorziening in eventuele vacatures; 
d.  voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering. 
3.  Voorts worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur wenselijk 

oordeelt, dan wel wanneer een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een 
tiende gedeelte der stemmen maar niet minder dan tenminste honderd leden een schriftelijk en 
met redenen omkleed verzoek daartoe bij het bestuur indient. Het bestuur is alsdan verplicht 
binnen tien weken na ontvangst van dit verzoek een buitengewone algemene ledenvergadering 
bijeen te roepen, terwijl bij gebreke hiervan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot de bijeenroeping 
over te gaan. 

4.  De algemene ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming 
van een termijn van vier weken, dag van de oproeping en vergadering niet meegerekend. De 
bijeenroeping geschiedt door middel van een publicatie in het verenigingsorgaan. Indien het lid 
hiermee instemt kan bijeenroeping ten aanzien van dat lid ook geschieden door een langs 
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het 
lid voor dit doel aan de vereniging is bekend gemaakt. 

5.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen aangaande de vergaderingen worden 
gegeven. 

 
Artikel 13 - TOEGANG EN STEMRECHT 
 

1.  Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs van de vereniging. 
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij de schorsing van 
het betreffende lid als onderwerp op de agenda staat vermeld. 

2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 
3.  Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem. 
4.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid doen uitbrengen, doch 

dit lid mag niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen. Voor het gebruik van een volmacht 
kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van door het bestuur verstrekte volmacht-formulieren. 

5.  Donateurs hebben het recht op de ledenvergaderingen het woord te voeren. Zij hebben geen 
stemrecht. 

 
Artikel 14 - VOORZITTERSCHAP/NOTULEN/BESLUITVORMING ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 
 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere 
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel 
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-
verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 



3. a. Ten aanzien van onderwerpen, op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten 
worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 

4. Ten aanzien van onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen slechts geldige besluiten 
worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin minimaal 
vijfentwintig stemgerechtigde leden aanwezig zijn, zulks echter met uitzondering van besluiten 
zoals vermeld in de artikelen 17 en 18. 

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten of 
dichtgevouwen briefjes. 

6. Bij stemmingen wordt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. Is 
bij een stemming over personen deze meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft 
een tweede vrije stemming plaats. Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, 
wordt herstemming gehouden tussen het dubbeltal dat bij de tweede vrije stemming de meeste 
stemmen op zich heeft verenigd of hebben meer personen de meeste, doch evenveel stemmen 
verkregen tussen al deze personen en is hij die dan de meeste stemmen verkrijgt de benoemde. 
Staken de stemmen bij deze laatste stemming dan beslist het lot. 

7. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken is het voorstel verworpen. 
8. Blanco of anderszins ongeldige stemmen worden geacht niet te  
9. zijn uitgebracht. 
 
Artikel 15 - JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING 

 

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

2. Het bestuur brengt op de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van 
de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

3. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaren te bewaren. 
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen aangaande de jaarrekening en rekening en 

verantwoording worden gegeven. 
 
Artikel 16 - KASCOMMISSIE 

 

1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee 
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening 
en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van 
haar bevindingen uit. 

2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht op 
verzoek van de commissie alle door laatstgenoemde gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging 
te geven. 

3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen aangaande de kascommissie worden 
gegeven. 

 
Artikel 17 - STATUTENWIJZIGING 
 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 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 vier weken voor de vergadering een afschrift 
van dit voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. Onder een daartoe geschikte plaats wordt mede begrepen plaatsing op de 
website of een onderdeel daarvan.  



3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in 
een vergadering waarin tenminste één/twintigste van het aantal leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Indien minder dan één/twintigste van het aantal ledenaanwezig of 
vertegenwoordigd is dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan twee weken na de 
eerste vergadering, een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de in die 
vergadering uitgebrachte stemmen. 

4. 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. 

 
Artikel 18 - ONTBINDING 

 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Een 
besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering waarin tenminste één/tiende van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het 
bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. Indien minder 
dan één/tiende van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is dan wordt binnen vier 
weken daarna, doch niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering, een tweede 
vergadering gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits 
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen. 

2. Na ontbinding van de vereniging vindt de vereffening plaats door het bestuur. Een eventueel batig 
saldo zal worden aangewend ten behoeve van een bestemming overeenkomstig de doelstelling 
van de vereniging, alsdan nader te bepalen door het bestuur. 

3. Het batig saldo kan niet onder de leden worden uitgedeeld. 
 
Artikel 19 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk en/of andere reglementen vaststellen met 
betrekking tot het beheer en de inrichting van de vereniging, welk (welke) reglement(en) geen 
bepalingen mag (mogen) bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. 
 
Artikel 20 - AFDELINGEN 
 

Het bestuur is bevoegd onder in het huishoudelijk reglement of onder bij bijzonder besluit door de 
algemene ledenvergadering te stellen voorwaarden tot het instellen van afdelingen, waarbij één of 
meer verenigingstaken aan deze afdeling en worden opgedragen. 
 


