STATUTEN
Vakbond voor Burger en Militair
defensiepersoneel (VBM)

S TAT U T EN ( N OTA R I EEL V ER L ED EN O P 2 A P R I L 2013)

STAT U T E N
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. Naam
De vereniging draagt de naam:
‘Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM)’, in deze statuten aangeduid als “de
vereniging”.
2. Plaats van vestiging
De vereniging heeft haar zetel te ’s-Gravenhage en
houdt kantoor daar waar het secretariaat van het
algemeen bestuur is gevestigd.
3. Historie
De vereniging is opgericht op zestien juni negentienhonderd en een, zijnde de oprichtingsdatum van de
oudste van haar rechtsvoorgangers.
4. Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 2
1. Tenzij in deze statuten nadrukkelijk anders is vermeld, wordt verstaan onder:
a. Algemene Vergadering:
		
de (reguliere) Algemene Vergadering, die
bestaat uit voor die vergadering gekozen afgevaardigden van de afdelingen van de vereniging
met alle wettelijke en statutaire bevoegdheden,
zoals omschreven in artikel 13.
b. Bijzondere Algemene Vergadering:
		een voor spoedeisende beslissingen bijeengeroepen Algemene Vergadering, die bestaat uit
de voorzitters van de afdelingen of hun plaatsvervangers met beperkte bevoegdheden zoals
nader omschreven in artikel 17.
2. In deze statuten wordt verstaan onder leden:
a. Individuele leden:
		Een individueel lid is een natuurlijk persoon,
die werkzaam is (geweest) in dienstverband met
een rechtstreekse arbeidsrechtelijke relatie met
het Ministerie van Defensie of op basis van de
Dienstplichtwet.
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b. Collectief aangesloten leden:
		Leden, die voldoen aan de omschrijving onder
a. van dit artikellid, deel uitmakend van een
andere vereniging, die door een besluit van de
Algemene Vergadering van de vereniging collectief zijn aangesloten.
c. Ereleden:
		Ereleden zijn natuurlijke personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor
de vereniging en als zodanig zijn onderscheiden.
d. Dragers van het teken van verdienste:
		Dragers van het teken van verdienste zijn
leden of oud-leden, die zich gedurende hun
lidmaatschap voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig zijn
onderscheiden.
e. Nagelaten betrekkingen:
		Partners van overleden leden als bedoeld onder
a. en b. die op basis van hun relatie met het
overleden lid een rechtens afdwingbare band
hebben met het Ministerie van Defensie of organisaties die belast zijn met de uitvoering van
daaruit voortvloeiende arbeidsvoorwaardelijke
regelingen.
3. 
Tenzij in deze statuten of bij reglementen
nadrukkelijk anders is vermeld, wordt binnen de
vereniging geen verschil gemaakt tussen de hiervoor onderscheiden categorieën leden. Evenmin
wordt verschil gemaakt tussen personen, behorende tot verschillende maatschappelijke of
kerkelijke groeperingen of een verschillend
geslacht of ras.
	Waar in deze statuten de mannelijke persoonsvorm
is gebruikt mag de vrouwelijke worden gelezen.
4. Met betrekking tot het resultaat van een stemming
wordt verstaan onder:
a. Gewone meerderheid:
		De helft plus één van het aantal uitgebrachte
stemmen, waarbij ongeldig uitgebrachte stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht.
Indien de uitkomst een gebroken getal is, het
eerste hele getal hierboven.
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b. Gekwalificeerde meerderheid:
		Tweederde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen, waarbij ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
		Indien de uitkomst een gebroken getal is, het
eerste hele getal hierboven.
5. 	In deze statuten wordt verstaan onder de volgende
begrippen:
a. Zuil:
		Een binnen de vereniging bestaande eenheid,
waarbinnen functioneel samenhangende activiteiten worden uitgevoerd en waarvan een
dagelijks bestuurslid aan het hoofd staat.
b. Beleidsplan:
		Een door de Algemene Vergadering vastgesteld
document waarin de beleidslijnen voor een langere periode worden uiteengezet.
c. Beleidsprogramma:
		Een door het algemeen bestuur vastgesteld
document, waarin is aangegeven op welke
wijze, met welke middelen en binnen welke
randvoorwaarden het algemeen bestuur de
in het beleidsplan aangegeven doelen denkt
te bereiken.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:
a. Het behartigen van de belangen van de leden die
voortvloeien uit de arbeidsverhouding tot het
Ministerie van Defensie en de daaraan gerelateerde belangen;
b. het geven van advies en bijstand aan leden en
hun eventuele nagelaten betrekkingen met
betrekking tot onderwerpen vallend onder a. en
voorts voor zover dat bij huishoudelijk reglement
wordt bepaald;
c. het bieden van informatie en faciliteiten aan gewezen en toekomstig defensiepersoneel, niet meer
of nog geen lid zijnde van de vereniging. Aan de
aard en omvang van deze dienstverleningen en
aan de doelgroep zullen nadere voorwaarden worden gesteld.

LEDEN EN LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. individuele leden;
b. collectief aangesloten leden;
c. ereleden;
d. dragers van het teken van verdienste;
e. nagelaten betrekkingen.
2. Toelating leden:
	a. het dagelijks bestuur beslist over de toelating
van een lid;
b. b ij niet-toelating kan het algemeen bestuur
alsnog tot toelating besluiten. Tegen het
besluit van het algemeen bestuur is geen verweer mogelijk.
3. B enoeming van ereleden geschiedt–op voordracht
van het algemeen bestuur–door de Algemene
Vergadering die hiertoe besluit met een gekwalificeerde meerderheid.
4. De benoeming van dragers van het teken van verdienste geschiedt–op voordracht van het algemeen
bestuur dan wel op voordracht van een afdelingsbestuur–door de Algemene Vergadering die hiertoe
besluit met een gekwalificeerde meerderheid.
Artikel 5
1. 	De vereniging staat open voor het collectieve lidmaatschap van leden van een andere vereniging.
2.	Voor dit collectief lidmaatschap komen in aanmerking verenigingen waarvan de leden voldoen aan
de criteria genoemd in artikel 2, lid 2, onder b. en
die bij besluit van haar algemene ledenvergadering
heeft besloten haar leden collectief bij de vereniging aan te melden.
3. 	Na aanmelding beslist de Algemene Vergadering
over de collectieve aansluiting. Na goedkeuring
van de collectieve aansluiting worden de aangemelde leden vervolgens aangemerkt als collectief
aangesloten leden.
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4.	De Algemene Vergadering is bevoegd bij overeenkomst nadere voorwaarden en regels te stellen
met betrekking tot de collectieve aansluiting. De
inhoud van een zodanige overeenkomst mag niet
strijdig zijn met de wet of deze statuten.
Artikel 6
1.	Het lidmaatschap en de verplichting de contributie
te voldoen gaan in op de eerste dag, volgend op die,
waarop het lid als zodanig in het ledenregister is
opgenomen en wordt aangegaan voor een periode
van minimaal twaalf maanden. Van deze termijn
kan worden afgeweken indien redelijkerwijs niet
kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
2.	E releden hebben geen financiële verplichtingen
aan de vereniging.
3.	Het algemeen bestuur houdt een ledenregister bij,
waarin de namen, adressen en andere voor het
bereiken van de doelstelling benodigde gegevens
van de leden zijn opgenomen.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2 a.
O pzegging van het lidmaatschap door het lid
kan slechts schriftelijk geschieden voor één
december. Het lidmaatschap eindigt dan per
eenendertig december van dat jaar;
b.Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn
beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard,
hem bekend is geworden of is medegedeeld. Het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een
door de Algemene Vergadering genomen besluit
tot aanpassing van geldelijke rechten en verplichtingen is hiervan uitgesloten.
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3.	O pzegging door collectief aangesloten leden is
slechts mogelijk door opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door wie zij als collectief
lid zijn aangemeld.
	Overigens eindigt het collectieve lidmaatschap
met ingang van de dag waarop door de vereniging,
die voor haar leden het collectieve lidmaatschap is aangegaan, dit collectieve lidmaatschap
overeenkomstig een besluit van haar algemene
ledenvergadering is opgezegd. Een zodanige
opzegging kan, onverlet hetgeen daarover bij contract is overeengekomen, slechts plaatsvinden met
een opzegtermijn van ten minste één kalenderjaar.
4.	O pzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden indien
a.	het lid niet meer voldoet aan de statutaire bepalingen ten aanzien van het lidmaatschap;
b.	v an de vereniging het voortduren van het lidmaatschap redelijkerwijs niet gevergd kan
worden. Deze situatie wordt onder meer geacht
te bestaan indien het lid, ondanks aanmaning,
nalaat de jaarlijkse contributie te voldoen;
c.	collectief aangesloten leden ten aanzien waarvan een beslissing als genoemd onder a. en b.
zou zijn genomen, indien zij een individueel
lidmaatschap zouden zijn aangegaan, kunnen
van het collectieve lidmaatschap worden uitgesloten, waarbij de bepalingen ten aanzien van
bezwaar en beroep zoals deze gelden voor individuele leden voor hen van overeenkomstige
toepassing zijn.
5.	O ntzetting uit het lidmaatschap kan slechts
geschieden indien het lid in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement handelt en de
vereniging in algemene zin op onredelijke wijze
benadeelt.
6.	E en lid kan, vooruitlopend op een beslissing van
het algemeen bestuur inzake beëindiging van het
lidmaatschap, maximaal drie maanden door het
algemeen bestuur worden geschorst. Indien een
schorsing niet wordt gevolgd door een beslissing om het lidmaatschap te beëindigen, wordt
voor wat de rechten en plichten van het desbe-
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treffende lid de schorsing geacht niet te hebben
plaatsgevonden.
7.	Het algemeen bestuur geeft zowel van de opzegging als de ontzetting schriftelijk kennis aan
betrokkene, die binnen zes weken na verzending
in de gelegenheid is om in beroep te komen bij de
Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
	
Betrokkene heeft het recht zich tijdens de
behandeling van zijn beroep in de Algemene
Vergadering te verweren of zich daartoe te laten
vertegenwoordigen.
8.	O ntzetting van ereleden en dragers van het teken
van verdienste geschiedt–op voordracht van het
algemeen bestuur–door de Algemene Vergadering,
die hiertoe besluit met een gekwalificeerde
meerderheid.
9. Tegen een besluit genomen met betrekking tot
de ontzetting bedoeld in het vorige lid is geen
beroep mogelijk.

3.	I ndien een lid dat wenst mag hij zijn stem in persoon uitbrengen in een andere afdeling, dan wel,
als hij niet bij een afdeling is ingedeeld, bij een
afdeling naar keuze, mits hij de voorzitter van die
afdeling daarvan tevoren in kennis stelt.
	Het lid mag over een en dezelfde zaak slechts
één maal zijn stem uitbrengen. 4. Leden, die niet
bij een afdeling zijn ingedeeld, hebben het recht
schriftelijk advies uit te brengen en voorstellen
te doen bij een afdeling naar keuze. Het bestuur
van die afdeling is gehouden dit advies kenbaar te
maken aan de vergadering van die afdeling.
Artikel 10
1.	
In aanvulling op het bepaalde in artikel 9
wordt het standpunt van de vereniging over
een onderhandelingsresultaat betreffende een
arbeidsvoorwaardenpakket mede bepaald door het
hierover raadplegen van de leden.
2.	
Het voormelde raadplegen van de leden zal
geschieden bij wijze van referendum, niet zijnde
een referendum als bedoeld in artikel 39 van boek
2 Burgerlijk Wetboek.

PLICHTEN EN RECHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 8
1.	E lk lid wordt geacht deze statuten, de daarop
gebaseerde reglementen en de besluiten van de
Algemene Vergadering na te leven.
2.	Het lid is gehouden de contributie op een nader
door het huishoudelijk reglement te bepalen
manier te voldoen.

Artikel 9
1.	De leden bezitten het recht van stemmen, het doen
van voorstellen en het geven van advies aan de
afdeling waartoe zij behoren.

3.	Bij een door de Algemene Vergadering vast te stellen Reglement Besluitvorming per Referendum
worden hierover nadere regels gesteld.
Artikel 11
Lid van het algemeen bestuur kunnen niet zijn:
leden van een andere vereniging die het behartigen
van de belangen van de leden die voortvloeien uit de
arbeidsverhouding tot het Ministerie van Defensie
en de daaraan gerelateerde belangen tot doel heeft
en die in die organisatie een–naar het oordeel van
het algemeen bestuur–vergelijkbare bestuursfunctie
vervullen.

2. 	Het buiten aanwezigheid uitbrengen van een stem
kan; hierbij geldt dat een lid niet meer dan twee
volmacht-stemmen mag aannemen en uitbrengen
volgens nader te stellen regels.
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BESTUURSORGANEN
Artikel 12
1. De vereniging kent de volgende organen:
a.	de Algemene Vergadering;
b. het algemeen bestuur;
c. het dagelijks bestuur;
d. de afdelingsbesturen.
2. Als kaderlid van de vereniging worden aangemerkt:
a. de afgevaardigden als bedoeld in artikel 15;
b. de leden van het algemeen bestuur;
c. de leden van het dagelijks bestuur;
d. de leden van de afdelingsbesturen;
e. de leden van werkgroepen;
f. de leden van adviesgroepen;
g. de leden van commissies;
h.	de leden van de vereniging die bij onderdelen
van het Ministerie van Defensie in een medezeggenschapscommissie participeren;
i.	de leden die zich als vrijwilliger voor het verrichten van activiteiten ten behoeve van de
vereniging bij het algemeen bestuur hebben
gemeld en geaccepteerd zijn en j. de leden die
correspondent zijn.

DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13
De Algemene Vergadering is binnen de vereniging het
hoogste gezag. Zij is belast met de volgende taken:
a. het vaststellen en wijzigen van de statuten en het
huishoudelijk reglement;
b. het vaststellen van het beleidsplan;
c.	
het verkiezen van de leden van het algemeen bestuur;
d.	het goedkeuren van het jaarverslag, het financiële
verslag en de staat van baten en lasten;
e.	de beoordeling van het door het algemeen bestuur
gevoerde beleid;
f.	h et vaststellen van een begroting voor het
komende jaar, waaronder begrepen de maandelijkse contributie;
g. het benoemen van ereleden en dragers van het
teken van verdienste;

6 | Statuten | april 2013

h.	het benoemen van een financiële adviescommissie
en een vertrouwenscommissie, zoals nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
i.	
h et benoemen van een begeleidingscommissie, zoals nader uitgewerkt in het Reglement
Besluitvorming per Referendum.
Artikel 14
Het algemeen bestuur behoeft voorts de voorafgaande
instemming van de Algemene Vergadering voor:
a.	h et kopen, verkopen of bezwaren van onroerende goederen;
b.	h et doen van investeringen indien het bedrag
van die investeringen hoger is dan tien procent
(10%) van de contributieopbrengst van het voorafgaande jaar. De voorafgaande instemming is niet
benodigd indien de investeringen zijn gericht op
de vervanging van kapitaalgoederen, waarvan de
exploitatielasten reeds in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen en door de investeringen niet
worden overschreden;
c.	het aangaan van lidmaatschappen of samenwerkingsverbanden indien en voor zover het aangaan
van dat lidmaatschap of die samenwerking gevolgen heeft voor de autonomie of identiteit van de
vereniging.

Artikel 15
1.	B ehalve als een Bijzondere Algemene Vergadering
bijeen wordt geroepen op basis van artikel 17
bestaat de Algemene Vergadering uit afgevaardigden van de afdelingen.
2.	E en Algemene Vergadering is ook toegankelijk
voor alle andere leden van de vereniging, die uiterlijk twee weken voor aanvang van die vergadering
het algemeen bestuur schriftelijk hebben verzocht
deze vergadering te mogen bijwonen. Deze leden
hebben geen recht een stem uit te brengen of
het woord te voeren. Door de voorzitter kan aan
niet-afgevaardigden het woord worden verleend.
3.	De afgevaardigden naar de Algemene Vergadering
die behoren tot dezelfde afdeling vertegenwoordigen gezamenlijk een aantal stemmen, bestaande
uit drie stemmen per afdeling vermeerderd met
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het resultaat dat volgt uit de deling van het totaal
aantal leden dat tot de desbetreffende afdeling
behoort door duizend; afronding van een gebroken getal naar een geheel getal gebeurt in één
keer, waarbij een decimale waarde groter en gelijk
aan vijfhonderd/een duizendste (500/1000) naar
boven en anders naar beneden wordt afgerond.
4.	D e in Nederland gevestigde afdelingen kiezen
uit de op de vergadering aanwezige leden van
hun afdeling de afvaardiging naar de Algemene
Vergadering. Deze afvaardiging bestaat uit een
aantal afgevaardigden dat gelijk of kleiner is dan
het aantal stemmen van die afdeling.
5.	De afgevaardigden, voortkomend uit een afdeling,
vormen gezamenlijk een afvaardiging welke onder
leiding staat van een door die leden uit hun midden te kiezen voorzitter.
6.	
Leden die als afgevaardigde een Algemene
Vergadering willen bijwonen, melden zich bij het
bestuur van de afdeling waartoe zij op dat moment
behoren. Leden die zitting hebben in het algemeen
bestuur, zijn niet verkiesbaar als afgevaardigde
naar de Algemene Vergadering.
7.	I ndien er zich meer leden als afgevaardigde kandideren dan er afgevaardigd kunnen worden, wordt
daarover tijdens de vergadering van de afdeling
door stemming beslist.
8.	D e buiten Nederland gevestigde afdelingen kiezen uit de op de vergadering aanwezige leden van
hun afdeling één lid als afgevaardigde naar de
Algemene Vergadering. Op verzoek van het desbetreffende afdelingsbestuur kan het algemeen
bestuur besluiten het aantal door die afdeling
te verkiezen afgevaardigden naar de Algemene
Vergadering te verhogen tot maximaal het aantal
uit te brengen stemmen.
9.	O p de Algemene Vergadering brengen de afgevaardigden, die tot dezelfde afdeling behoren hun stem
uit overeenkomstig het op de afdelingsvergadering
genomen besluit.

	Tenzij die vergadering anderszins heeft besloten,
hebben de afgevaardigden voor het overige op de
Algemene Vergadering een vrij mandaat.
10.	Het aantal leden van een afdeling wordt bepaald
door het ledenaantal op één januari van het desbetreffende jaar; indien de indeling van afdelingen
wordt gewijzigd geldt voor die afdelingen het aantal leden op het moment van de herindeling.
Artikel 16
1. 	Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen
door het algemeen bestuur zo dikwijls als dit door
haar noodzakelijk wordt geacht, doch ten minste
tweemaal per jaar.
2.	O p schriftelijk verzoek van ten minste zoveel afdelingen waarvan de afgevaardigden bevoegd zijn tot
het uitbrengen van een tiende van de stemmen
in de Algemene Vergadering, roept het algemeen
bestuur binnen een termijn van niet langer dan
vier weken na indiening van het verzoek een
Algemene Vergadering bijeen.
3.	I ndien aan het verzoek, binnen veertien dagen
geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot een bijeenroeping overgaan. De alsdan samengekomen vergadering kiest haar voorzitter.
Artikel 17
1.	I ndien naar de mening van het algemeen bestuur
dat in spoedeisende gevallen noodzakelijk is, kan
een Bijzondere Algemene Vergadering worden
gehouden. Bij toepassing van dit artikel wordt
de Bijzondere Algemene Vergadering gevormd
door de voorzitters van de afdelingen of hun
plaatsvervangers.
2.	I n een Bijzondere Algemene Vergadering zoals in
het vorige lid aangegeven mogen geen zaken aan
de orde komen die verband houden met het vaststellen, benoemen, goedkeuren en beoordelen
van de in de punten a. tot en met i. van artikel
13, welke voorbehouden blijven aan een reguliere
Algemene Vergadering.
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Artikel 18
1.	D e bijeenroeping van een Algemene Vergadering
vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan de
afdelingsbesturen, onder gelijktijdige vermelding
in het periodiek van de agenda en wel ten minste
dertig dagen voor de datum waarop de vergadering
wordt gehouden.
2.	D e bijeenroeping van een Algemene Vergadering
als bedoeld in artikel 16, lid 2, vindt plaats door
schriftelijke kennisgeving aande afdelingsbesturen door de indieners van het verzoek, dan wel bij
advertentie in een tweetal landelijke dagbladen.
3.	D e bijeenroeping van een Bijzondere Algemene
Vergadering als bedoeld in artikel 17, lid 1, vindt
plaats door uitnodiging aan de afdelingsbesturen
waarbij kan worden afgeweken van de methode en
de termijn genoemd in de vorige leden.

HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 19
1.	Het algemeen bestuur is belast met het besturen
van de vereniging.
2.	
Het algemeen bestuur is in het bijzonder
belast met:
a. het opstellen van een beleidsprogramma;
b. het opstellen van een begroting;
c. het voeren van een verenigingssecretariaat.
3.	
Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de
Vereniging;
4. De vertegenwoordiging geschiedt door de voorzitter of bij diens ontstentenis de vicevoorzitter,
tezamen met één van de overige leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 20
1. Het algemeen bestuur bestaat uit minimaal zeven
en maximaal vijftien leden, te weten:
a.	een dagelijks bestuur;
b.	overige bestuurders.
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2.	Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal drie en
maximaal vijf leden, waarbinnen de bestuurlijke
functies, voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester worden verdeeld. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
3.	A ls het aantal bestuursleden van het algemeen
bestuur en/of het dagelijks bestuur beneden het
voorgeschreven minimum is gedaald oefenen
de overgebleven leden - in afwachting van de
vervulling van de vacature(s)–de taken van het
bestuur uit.
	
Het niet-volta l lige bestuur behoudt zijn
bevoegdheden.
	Het bestuur draagt er zorg voor dat de Algemene
Vergadering zo spoedig mogelijk in de vacature(s)
kan voorzien.
4.	De leden van het dagelijks bestuur geven leiding
aan één of meerdere zuilen.
5.	Verkiesbaar tot lid van het algemeen bestuur zijn:
a. leden van de vereniging; of
b.	p ersonen waarmee de vereniging een op de
vervulling van een bestuursfunctie gerichte
arbeidsovereenkomst heeft gesloten.
6.	Verkiezing van de leden van het algemeen bestuur
geschiedt door de Algemene Vergadering op voordracht van het zittende algemeen bestuur.
7.	De voordracht bestaat uit één persoon als het een
kandidaat betreft voor een bezoldigde functie in
het dagelijks bestuur echter met dien verstande
dat een voordracht niet wordt gedaan dan nadat
een positief advies is ontvangen van de vertrouwenscommissie, een en ander als uitgewerkt in
het huishoudelijk reglement. Deze voordracht
is bindend.
	De Algemene Vergadering kan aan de voordracht
het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met een gekwalificeerde meerderheid.
8.	De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen.
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9.	D e voordracht bestaat uit één of meer personen
voor de overige leden van het algemeen bestuur.
Deze voordracht is niet bindend.
10.	De Algemene Vergadering kan vanwege bijzondere
omstandigheden besluiten, tijdelijk, af te wijken
van de samenstelling van het algemeen bestuur,
zoals is beschreven in het eerste lid. In een dergelijk besluit worden opgenomen de functie(s), de
beweegredenen en de periode waarvoor het besluit
is genomen.
Artikel 21
1.	S chorsing en ontslag van leden van het algemeen
bestuur geschiedt door de Algemene Vergadering.
2.	Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met
personen, als bedoeld in artikel 20, lid 5, onder b,
geschiedt door het algemeen bestuur.
Artikel 22
1.	
De leden van het algemeen bestuur worden
gekozen voor de tijd van vier jaren. Zij treden af
volgens een door de Algemene Vergadering vastgesteld rooster van aftreden en zijn daarna terstond
herkiesbaar.
2.	Bij tussentijdse vacatures wordt daarin per eerst
mogelijke gelegenheid voorzien. De zo verkozen leden nemen in het rooster van aftreden
de plaats in van degenen door wie de vacatures
zijn ontstaan.
3.	I n bijzondere gevallen kan het algemeen bestuur
in een vacature voorzien tot aan de eerstvolgende
Algemene Vergadering.
Artikel 23
Het algemeen bestuur kan zich voor de uitvoering
van haar werkzaamheden doen bijstaan door permanente en/of tijdelijke commissies, werkgroepen,
adviesgroepen en/of vrijwilligers.

AFDELINGEN
Artikel 24
De leden van de vereniging worden ingedeeld in
afdelingen volgens een bij huishoudelijk reglement
bepaalde methodiek.
Afdelingen worden ingesteld door het algemeen
bestuur. Afdelingen worden opgeheven, samengevoegd of gesplitst door het algemeen bestuur.
Artikel 25
1.	De afdelingen worden geleid door een afdelingsbestuur, bestaande uit maximaal vijf leden, die uit
hun midden een voorzitter en secretaris kiezen.
2.	Het aantal leden van het afdelingsbestuur wordt
vastgesteld door de afdelingsvergadering.
	
Verkiezing van de leden van een afdelingsbestuur geschiedt door de leden van de
afdelingsvergadering. Een lid van het afdelingsbestuur kan worden geschorst en ontslagen door
de afdelingsvergadering.
3.	K andidaten voor een functie in het afdelingsbestuur melden zich uiterlijk bij aanvang van de
vergadering waar een verkiezing van bestuursleden op de agenda staat aan bij het bestuur van de
afdeling waartoe zij behoren.
	De leden van een afdelingsbestuur worden gekozen
voor de tijd van vier jaren. Zij treden af volgens een
door de afdelingsvergadering vastgesteld rooster
van aftreden en zijn daarna terstond herkiesbaar.
4.	Bij tussentijdse vacatures in een afdelingsbestuur
wordt daarin per eerst mogelijke gelegenheid voorzien, conform lid 2 en lid 3 van dit artikel. De zo
verkozen leden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van degenen door wie de vacatures
zijn ontstaan.
Artikel 26
1.	Het afdelingsbestuur is, behoudens beperkingen
volgens de statuten, belast met het besturen van
de afdeling.
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2.	Het afdelingsbestuur is in bijzonder belast met:
a.	het organiseren en leiden van afdelingsvergaderingen, tenminste telkens voorafgaande aan een
Algemene Vergadering van de vereniging;
b.	a l hetgeen haar door de afdelingsvergadering
wordt opgedragen.

2.	Vergaderingen van een belangengroep zijn toegankelijk voor alle tot die groep behorende leden.
Ten behoeve van vergaderingen als bedoeld in het
eerste lid, onder b, kan het algemeen bestuur bepalen dat de vergadering slechts toegankelijk is voor
vertegenwoordigingen van de betreffende leden.

3.	Het afdelingsbestuur kan zich voor de uitvoering
van haar werkzaamheden doen bijstaan door tijdelijke werkgroepen.

CORRESPONDENTEN

Artikel 27
De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de
betreffende afdeling ressorterende leden.
De afdelingsvergadering heeft binnen de afdeling
alle bevoegdheden die niet aan het afdelingsbestuur toekomen.
De afdelingsvergadering is toegankelijk voor alle niet
geschorste leden van de betreffende afdeling en voor
diegenen die door het afdelingsbestuur daartoe zijn
uitgenodigd.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en
bij diens afwezigheid door een van de overige leden
van het afdelingsbestuur. Indien alle leden van het
afdelingsbestuur afwezig zijn, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

BELANGENGROEPEN
Artikel 28
1.	I ndien en voor zover een bepaald belang zich
beperkt tot de belangen van een bepaalde, nauwkeurig te definiëren groep van leden, zijn die
leden gerechtigd daarover afzonderlijk te vergaderen en aldus een belangengroep te vormen. De
vergaderingen van een belangengroep worden uitgeschreven en geleid door:
a.	het afdelingsbestuur, respectievelijk een afdelingsbestuurder, indien de hiervoor genoemde
groep in zijn geheel behoort tot een afdeling; of
b.	het algemeen bestuur, respectievelijk een lid
van het algemeen bestuur, indien de hierboven
genoemde groep over meerdere afdelingen is
verspreid.
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Artikel 29
In die gevallen, waarin dat door de verspreiding
van de leden van een afdeling over een geografisch
groot gebied of over een groot aantal verschillende
werkplekken nuttig wordt geacht, kunnen door het
algemeen bestuur, na verkregen advies van het desbetreffende afdelingsbestuur, correspondenten worden
aangesteld.
Deze correspondenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur.

GELDMIDDELEN
Artikel 30
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. eventuele andere baten.
2.	De controle op het beheer van de geldmiddelen en
overige bezittingen van de vereniging wordt verricht door een accountant, als bedoeld in artikel
2:393 lid 1
	Burgerlijk Wetboek, die op voordracht van het
algemeen bestuur door de Algemene Vergadering
wordt aangewezen. Het door de accountant opgemaakte verslag wordt op de Algemene Vergadering,
waarin het jaarverslag wordt behandeld, overlegd.
3	
Het algemeen bestuur kan in bijzondere gevallen
aan leden op grond van hun beperkte financiële
draagkracht, al dan niet voorwaardelijke vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van
contributiebetaling.
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STATUTENWIJZIGING
Artikel 31
1.	In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een
Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
2.	A an de afdelingen en aan afgevaardigden moet
het voorstel tot statutenwijziging, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
ten minste veertien dagen voor de vergadering ter
kennis zijn gebracht.
3.	
Een wijziging van de statuten behoeft een
gekwalificeerde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.	Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd.
	Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde
statuten moeten worden neergelegd bij het
handelsregister.
5.	Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van
toepassing, indien in de Algemene Vergadering
alle leden vertegenwoordigd zijn en het besluit
tot statutenwijziging met algemene stemmen
wordt genomen.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 32
1.	O p een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene
Vergadering kan met gekwalificeerde meerderheid
worden besloten dat de vereniging wordt ontbonden. Zij dient in elk geval tot ontbinding te
besluiten indien:
a.	w ordt vastgesteld dat doel en middelen van
de organisatie niet meer kunnen worden
gerealiseerd;
b. de vereniging–na te zijn failliet verklaard - niet
in staat is gebleken aan haar geldelijke verplichtingen te voldoen.

2.	D e Algemene Vergadering wijst een lid aan die
gedurende tien jaar als “bewaarder” de boeken en
bescheiden van de alsdan ontbonden vereniging
beheert. Deze “bewaarder” moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
3.	De Algemene Vergadering bepaalt een bestemming
voor het eventuele batig saldo.

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 33
1.	D e leden van de vereniging zijn als contribuant aangesloten bij de stichting MSF, statutair
gevestigd te Den Helder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 41238022.
2.	De in het vorige lid genoemde stichting vormt een
zelfstandige instelling.
Artikel 34
1.	Het door de Algemene Vergadering vastgestelde
huishoudelijk reglement van de vereniging regelt
alle zaken voortvloeiend uit de wet en de statuten.
2.	Bij verschil van mening over enig artikel in de statuten of de reglementen van de vereniging beslist
het algemeen bestuur.
3.	
Beroep hierop is mogelijk in de A lgemene
Vergadering.
4.	I n de gevallen waarin de wet en de statuten niet
voorzien, beslist het algemeen bestuur.
	Zij legt hierover verantwoording af op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Laatstelijk vastgesteld door de Algemene
Vergadering op 30 november 2012 en notarieel
verleden op 2 april 2013
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