Statuten Vereniging van Automobieltechnici ATC
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1.1 De vereniging is genaamd: Vereniging van Automobieltechnici ATC.
1.2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage.
1.3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 2.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3.
3.1 De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de motorvoertuigentechniek in de
ruimste zin van het woord te bevorderen, en wel in het bijzonder door:
a. het bevorderen van contacten onderling en de technische kennis van haar leden;
b. het organiseren van lezingen, contactavonden, technische forums, excursies en
dergelijken;
c. het bevorderen van innovatie in het technisch onderwijs in de automotivebranche en
aanpassing daarvan aan de moderne onderhoudssystemen en werkplaatstechnieken;
d. het bevorderen van kennisoverdracht met betrekking tot de automotivebranche in het
algemeen;
e. het doen verschijnen van, dan wel het participeren in het uitgeven van een orgaan;
f. het waar nodig de kennis van de leden in te brengen in, en de belangen van de branche
voor te staan bij andere organisaties.

AFDELINGEN
Artikel 4.
De vereniging - in dit verband ook te noemen "hoofdvereniging"- kent afdelingen.
Deze bezitten rechtspersoonlijkheid. Zij maken als verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid deel uit van de organisatie van de hoofdvereniging. De afdelingen
worden nader geregeld in artikel 5.
Artikel 5.
5.1 De algemene vergadering stelt een afdeling in, en heft deze, na een daartoe strekkend
voorstel van de betreffende afdelingsvergadering, op. Iedere afdeling wordt geleid door
een bestuur (afdelingsbestuur), dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene
vergadering van die afdeling (afdelingsvergadering).
5.2 Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuursleden wordt
nader vastgesteld door de betreffende afdelingsvergadering.
5.3 Leden van het afdelingsbestuur worden benoemd door de afdelingsvergadering uit de
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onder die afdeling ressorterende leden. De voorzitter van de afdeling wordt benoemd voor
een periode van drie jaar. Hij is steeds terstond herbenoembaar. Voor een functie in het
afdelingsbestuur kunnen tot uiterlijk drie weken voor de desbetreffende
afdelingsvergadering kandidaten worden gesteld door het afdelingsbestuur of door
tenminste drie onder de afdeling ressorterende leden.
5.3 De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende
leden. Vóór één maart van het lopende verenigingsjaar wordt een afdelingsvergadering
gehouden.
5.4 De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen. Een
afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de belangen van de
hoofdvereniging of van één of meerdere andere afdelingen kunnen raken voorafgaand
overleg te plegen met het dagelijks bestuur of het betreffende afdelingsbestuur casu quo
de betreffende afdelingsbesturen. Komen de betrokken besturen niet tot een
overeenstemming dan beslist het dagelijks bestuur. Een afdelingsbestuur is verplicht bij
zijn handelen te blijven binnen een jaarlijks door de afdelingsvergadering vastgestelde
begroting. Het dagelijks bestuur beoordeelt de begroting van een afdeling binnen een
maand na vaststelling door de afdelingsvergadering en geeft daaraan zo mogelijk zijn
goedkeuring. Het boekjaar van een afdeling valt samen met dat van de hoofdvereniging.
De statuten van een afdeling mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met die van
de hoofdvereniging. Zij behoeven de goedkeuring van het dagelijks bestuur van de
hoofdvereniging. Zij worden neergelegd in een notariële akte ter verkrijging van volledige
rechtsbevoegdheid.

LEDEN
Artikel 6.
6.1 De vereniging heeft:
- gewone leden;
- studentleden;
- leden van verdienste;
- ere-leden;
- donateurs.
6.2 Gewone leden kunnen zijn alle meerderjarige technici werkzaam in de automotive
branche, alsmede zij, die hiermee gelijk zijn te stellen en leraren in de autotechniek.
Bij huishoudelijk reglement kan de opsomming dezer categorieën worden
gepreciseerd.
6.3 Studentleden kunnen zijn natuurlijke personen die een autotechnische opleiding
volgen en in het bezit zijn van een geldige studentenkaart.
6.4 Leden van verdienste zijn leden, welke als zodanig worden benoemd op voorstel van
het hoofdbestuur door de algemene vergadering.
6.5 Ere-leden worden benoemd op voorstel van het hoofdbestuur door de algemene
vergadering.
6.6 Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die de vereniging
financieel steunen met een bedrag, dat ten minste gelijk is aan de contributie van de
leden.
6.7 Alle leden, ongeacht de categorie waartoe zij behoren hebben stemrecht. Donateurs
hebben geen stemrecht.
6.8 Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lidmaatschap wordt daaronder
steeds zowel gewone leden, studentleden als leden van verdienste, casu quo het
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lidmaatschap van zowel gewone leden, studentleden als leden van verdienste verstaan,
tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 7.
7.1 Het lidmaatschap van gewone leden en studentleden, wordt verkregen door acceptatie,
na aanmelding bij het algemeen secretariaat of een van de afdelingssecretariaten.
Minderjarigen dienen bij de aanvraag voor het studentlidmaatschap een schriftelijke
toestemmingsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger(s) te overleggen. Lid van
verdienste, respectievelijk ere-lid, wordt men uitsluitend op de wijze als in artikel 6
lid 4, respectievelijk lid 5, bepaald.
7.2 Afdelingen zijn vrij tot het instellen van een ballotagecommissie. Bij niet-acceptatie is
eenmalig beroep bij het hoofdbestuur mogelijk.

Artikel 8.
8.1 Het lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
zodanige opzegging kan zonder meer worden gedaan wanneer een
contributieplichtig lid een betalingsachterstand heeft van tenminste twee (2)
maanden; een verzoek om opnieuw als lid te worden toegelaten wordt eerst in
behandeling genomen nadat de achterstallige contributie is voldaan;
d. door ontzetting (royement). Deze 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.
8.2 De opzegging door de vereniging geschiedt door het afdelingsbestuur.
8.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1)
maand. Het lidmaatschap kan echter door het lid of door de verenging onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door het lid dient
schriftelijk te geschieden aan het secretariaat van de afdeling.
8.4 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.
8.5 Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts
mogelijk:
a. binnen één (1) 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 medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing;
b. binnen één (1) maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.
8.6 Ontzetting (royement) uit het lidmaatschap geschiedt door het dagelijks bestuur met
beroep op de algemene vergadering. Hangende het beroep is het lid geschorst.
8.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
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Het afdelingsbestuur respectievelijk het dagelijks bestuur kan echter
goedvinden dat bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap de jaarlijkse
contributie slechts naar rato is verschuldigd.
8.8 De afdelingen hebben het recht tot één april van het lopende verenigingsjaar
wanbetalers af te melden bij de centrale ledenadministratie. Bij afmelding na één april
is de volledige afdracht aan de hoofdvereniging verschuldigd.

BEVOEGDHEDEN BESTUUR /
VERTEGENWOORDIGING HOOFDBESTUUR
Artikel 9.
9.1 Het hoofdbestuur bestaat uit de voorzitters van de afdelingen. Zij kunnen zich laten
vervangen door de vice-voorzitters of een aan te wijzen lid van het afdelingsbestuur.
9.2 De taak van het hoofdbestuur bestaat uit het besturen der vereniging, daaronder begrepen
het toezicht op het dagelijks bestuur en andere verenigingsorganen en hetgeen verder bij
huishoudelijk reglement wordt opgedragen.
9.3 Indien een afdelingsvoorzitter algemeen voorzitter of lid van het dagelijks bestuur wordt,
kan de vice-voorzitter van de betreffende afdeling lid van het hoofdbestuur worden. Met
inachtneming van het hierna bepaalde is de plaatsvervanging van een hoofdbestuurslid
uitsluitend mogelijk door de vice-voorzitter van de betreffende afdeling. Is de vicevoorzitter van de betreffende afdeling lid van het hoofdbestuur gelijk hierboven is
voorzien, dan is vervanging mogelijk door een ander lid van het betreffende afdelingsbestuur.
9.4 Een lid van het hoofdbestuur kan te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd,
worden ontslagen of geschorst.
9.5 De algemene vergadering machtigt het hoofdbestuur om in het najaar de begroting,
inclusief de contributie en de verdeling daarvan tussen verenigings- en afdelingskassen
voor het volgend jaar vast te stellen. Veranderingen in het bedrag van de contributie
worden ten spoedigste door de afdelingen ter kennis van alle leden gebracht.
9.6 Het hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een ander verbindt.
9.7 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 terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is,
en hij niet nalatig geweest is in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan
af te wenden.

Artikel 10
10.1 Het dagelijks bestuur bestaat behalve uit de algemeen voorzitter uit ten minste drie
(3) en ten hoogste vijf (5) andere leden. Deze andere leden van het dagelijks bestuur
worden door de algemene vergadering voor de tijd van drie (3) jaren gekozen uit
door de afdelingen gestelde kandidaten. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen
tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst.
10.2 Alleen de algemeen voorzitter, die tevens voorzitter van het hoofdbestuur van de
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vereniging is wordt in functie gekozen, de overige leden van het dagelijks bestuur
verdelen de functies in onderling overleg.
10.3 Jaarlijks treedt één (1) lid, respectievelijk twee (2) leden af. De volgorde van
aftreden wordt vastgelegd in een rooster van aftreden.
10.4 De aftredenden zijn eenmaal direct herkiesbaar en daarna wederom verkiesbaar,
indien zij door tenminste drie (3) afdelingen kandidaat zijn gesteld.
10.5 Met uitzondering van de algemeen voorzitter kan uit één (1) afdeling niet meer dan
één (1) lid deel uitmaken van het dagelijks bestuur, tenzij op voorstel van het
dagelijks bestuur het hoofdbestuur hiervoor ontheffing verleent. Deze ontheffing is
telkens geldig voor één zittingsperiode van het door het dagelijks bestuur
voorgestelde lid.
10.6 Het dagelijks bestuur leidt de vereniging onder toezicht van het hoofdbestuur.
10.7 Zowel de algemene vergadering als het hoofdbestuur zijn bevoegd om een aantal in
het huishoudelijk reglement duidelijk te omschrijven besluiten van het dagelijks
bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.

Artikel 11.
Bij ontstentenis van een lid van het dagelijks bestuur wordt door het hoofdbestuur in zijn
eerstvolgende vergadering tijdelijk in de vacature voorzien. Aftredende bestuurs- en
commissieleden blijven in functie totdat hun opvolgers hun benoeming hebben aanvaard, voor
zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.

Artikel 12.
12.1 Jaarlijks, uiterlijk twee (2) maanden voor de vastgestelde datum van de algemene
vergadering deelt het dagelijks bestuur aan alle afdelingen mede welke dagelijks
bestuursleden aan de beurt van aftreden zijn, in hoeverre zij verkiesbaar zijn en in
welke vacatures moet worden voorzien.
12.2 Namen van kandidaatleden moeten één (1) maand voor de datum van de algemene
vergadering bij het dagelijks bestuur worden ingezonden.
12.3 Alleen indien geen of niet voldoende kandidaten zijn gesteld, mogen tijdens de algemene
vergadering kandidaten worden gesteld.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.
13.1 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste
twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van hoofd- of dagelijks bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
13.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
- de algemeen voorzitter;
- twee gezamenlijk handelende andere leden van het dagelijks bestuur.
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ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14.
14.1 Jaarlijks wordt tenminste één (1) gewone algemene vergadering gehouden. De
bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door het dagelijks bestuur door
middel van het officieel orgaan en per afzonderlijke schriftelijke mededeling tenminste
vier (4) weken voor de datum van de algemene vergadering. Deze algemene vergadering
is toegankelijk voor alle niet-geschorste leden van de vereniging.
14.2 In de algemene vergadering zijn stemgerechtigd de leden van het hoofdbestuur, de
leden van het dagelijks bestuur, alsmede de officiële afgevaardigden van de afdelingen.
14.3 Elke afdeling mag drie (3) officiële afgevaardigden naar de algemene vergadering
zenden.
14.4 Ieder lid van het hoofdbestuur en ieder lid van het dagelijks bestuur brengen één (1)
stem uit. De officiële afgevaardigden van de afdelingen brengen per afdeling in totaal
één (1) stem uit voor elke vijfentwintig (25) stemgerechtigde afdelingsleden, waarbij
het aantal stemgerechtigde afdelingsleden naar boven wordt afgerond op vijfentwintig
(25) of op het dichtst daarbij gelegen veelvoud daarvan.
14.5 De afgevaardigden worden gekozen door de gewone leden van de afdelingen uit
gestelde kandidaten. De afdeling bepaalt het aantal afgevaardigden (met inachtneming
van het maximum van drie (3) en het aantal stemmen, dat elk hunner vertegenwoordigt.
14.6 De algemeen voorzitter – onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde –
bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden
gehouden, met dien verstande dat stemmingen over personen altijd schriftelijk
dienen te geschieden.
14.7 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 staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee (2) personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal stemmen kregen,
zo nodig na tussenstemming.
14.8 De algemene vergaderingen worden geleid door de algemeen voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de vice-voorzitter, dan wel bij afwezigheid van de algemeen
voorzitter en de vice-voorzitter door een ander lid van het dagelijks bestuur.
14.9 Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
14.10 Van het ter algemene vergadering 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 vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15.
15.1 Naast de jaarlijkse gewone algemene vergadering kunnen bijzondere algemene
vergaderingen gehouden worden:
a. bij besluit van een vorige algemene vergadering of van het hoofdbestuur;
b. op schriftelijk,met redenen omkleed verzoek van tenminste vijf procent (5%)
van het totaal aantal gewone leden uit tenminste drie (3) afdelingen of –zo dit
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minder is- van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiende (1/10) gedeelte der stemmen.
15.2 Het dagelijks bestuur is verplicht de vergaderingen binnen een tijdsverloop van zes
(6) weken nadat dit verzoek is ontvangen in een centraal gelegen punt van het land
bijeen te roepen. Tijd en plaats worden door het dagelijks bestuur bepaald.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16.
16.1 Het huishoudelijk reglement der vereniging wordt door de algemene vergadering
vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.
16.2 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de
wet en deze statuten.
16.3 Het huishoudelijk reglement kan statutaire bepalingen aanvullen of preciseren
zonder dat daartoe in de afzonderlijke bepalingen machtiging is verleend.
Artikel 17.
Omtrent de overige taken en de bevoegdheden van het hoofdbestuur, het dagelijks
Bestuur, hun vergaderingen en omtrent een aantal bestuursfunctionarissen worden
Bij huishoudelijk reglement nadere regels gegeven.

FINANCIELE COMMISSIE
Artikel 18.
18.1 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste drie (3) personen, die geen deel mogen uitmaken van hoofd- of
dagelijks bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
18.2 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Hoofd- en dagelijks bestuur zijn verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst
de kas en de waarden te vertonen en inzake van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
18.3 Omtrent het instellen en opheffen, taken en bevoegdheden, de wijze en
voorwaarden van verkiezing en aftreden van commissies, respectievelijk van hun
leden kunnen bij huishoudelijk reglement regels worden gesteld.

GELDMIDDELEN
Artikel 19.
19.1 Het inkomen van de vereniging bestaat uit:
a. de contributie van de gewone leden, leden van verdienste en de studentleden;
deze wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Gewone leden, leden van verdienste en studentleden kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
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Ereleden zijn niet contributie-plichtig.
b. de bijdragen van donateurs;
c. rente inkomsten; en
d. toevallige baten.
19.2 De door de afdelingen ontvangen bedragen aan contributie en overige inkomsten
worden met inachtneming van het daaromtrent in het huishoudelijk reglement
bepaalde door hen zelf beheerd.
19.3 Het hoofdbestuur brengt in de in artikel 14 lid 1 bedoelde algemene vergadering
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een
staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Tevens wordt
daarbij gevoegd het verslag van de in artikel 18 lid 1 bedoelde financiële commissie.
Eerstbedoelde stukken worden ondertekend door het hoofdbestuur; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen
melding gemaakt.
19.4 De goedkeuring –zonder voorbehoud- van bedoelde stukken door de algemene
vergadering strekt het hoofdbestuur tot décharge van het door haar in het
afgelopen verenigingsjaar gevoerde beheer, onverminderd de wettelijke
aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders.
Na verloop van gemelde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het
Hoofdbestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20.
20.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen –met inachtneming van het
bepaalde in artikel 14lid 1- met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld.
20.2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten bij de in het vorige lid bedoelde
oproeping de tekst van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, meezenden,alsmede bedoelde tekst bij de Kamer van Koophandel
waar deze vereniging is ingeschreven ter inzage leggen, ten minste twintig (20)
dagen vóór de dag der vergadering tot na afloop van de dag waarop de
vergadering werd gehouden.
20.3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van het aantal
uitgebrachte stemmen.
20.4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden, van zowel het hoofd- als het dagelijks
bestuur, is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
20.5 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.
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ONTBINDING
Artikel 21.
21.1 Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan worden gedaan door het
hoofdbestuur of door ten minste tien procent (10%) van het totale aantal gewone
leden uit ten minste drie (3) afdelingen.
21.2 In het laatste geval moet dit voorstel ten minste drie (3) maanden vóór de
algemene vergadering, waarin het zal worden behandeld, schriftelijk en met
redenen omkleedbij het hoofdbestuur zijn ingediend.
21.3 Het hoofdbestuur brengt zijn voorstel tot ontbinding uiterlijk één (1) maand nadat
het is ontvangen en ten minste twee maanden vóór bovenbedoelde vergadering
met toelichting en advies doormiddel van het officieel orgaan of per afzonderlijke
schriftelijke mededeling ter kennis van de leden.
21.4 Het besluit tot ontbinding kan alleen worden genomen op een daartoe opzettelijk
uitgeschreven algemene vergadering met ten minste twee/derde (2/3) van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.
21.5 Het besluit van de algemene vergadering om tot ontbinding van de vereniging over
te gaan moet binnen zes (6) maanden worden bekrachtigd door een referendum,
waaraan door alle leden kan worden deelgenomen. Bij dit referendum is de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen beslissend. Blanco
stemmen zijn ongeldig. Hangende de uitslag van het referendum wordt de
uitvoering van het besluit geschorst. De wijze waarop het referendum wordt
gehouden wordt bepaald door het hoofdbestuur, onder toezicht van een onpartijdig
derde, notaris of extern accountant.
21.6 Bij het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt door de algemene vergadering
de bestemming van het batig saldo van de ontbonden vereniging vastgesteld, en
wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
21.7 De vereffening geschiedt door het hoofdbestuur.
21.8 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’.
21.9 De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel
aan de vereffenaar, bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar doet van
de beëindiging opgave aan het in lid 5 van artikel 20 vermelde verenigingenregister.
21.10 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaar
gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die
door de vereffenaar als zodanig is aangewezen.
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