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Begripsbepalingen 
 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
 

a. "algemene ledenvergadering": het orgaan dat wordt gevormd door de 
leden, te weten het hoogste orgaan van de vereniging; 

b. "directie": de titulaire directie van de vereniging als bedoeld in deze 
statuten; 

c. "functie bestuur of intern toezicht": een bestuurder, een 
directeur/bestuurder, een titulair directeur of een toezichthouder van een 
lid; 

d. "ledenvergadering": de bijeenkomst van leden; 
e. "lid/leden": een lid of leden van de vereniging, tenzij uitdrukkelijk anders 

blijkt; 
f. "FIN Code Goed Bestuur": gedragscode ten behoeve van de leden van de 

vereniging; 
g. "Handleiding Toetsing Jaarlijkse Verklaring": beschrijving van de 

werkwijze met betrekking tot de Jaarlijkse Verklaring ter zake van de 
naleving van de uit de FIN Code Goed Bestuur afgeleide FIN Normen Goed 
Bestuur en de vierjaarlijkse toetsing daarvan; 

h. "schriftelijk (bericht)": elk via gangbare communicatiemiddelen 
overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan het adres 
dat voor het betreffende bericht kenbaar is gemaakt; 

i. "vereniging": de statutair te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: 
Vereniging van Fondsen in Nederland-FIN, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
40412123. 
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Naam en zetel 
Artikel 1 
 
1.1 
De vereniging is opgericht op tweeëntwintig juli negentienhonderd achtentachtig 
en draagt de naam: Vereniging van Fondsen in Nederland-FIN. 
1.2 
De vereniging is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage. 

 
Doel 
Artikel 2 
 
De vereniging stelt zich ten doel: 
2.1  
a. het behartigen van de belangen van de leden die ten behoeve van het  
goede doel en algemeen maatschappelijk nut hun activiteiten verrichten; 
b. het bevorderen van de filantropie en het onder de aandacht brengen 
daarvan bij het publiek, 
alles in de ruimste zin van het woord. 
2.2  
De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
 
Middelen 
Artikel 3 
 
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden; 
b. het aanbieden van ondersteunende diensten en dienstverlening aan 

de leden; 
c. het onderhouden van contacten met onder meer de overheid, 

maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke instellingen en de 
media; 

d. het fungeren als kennisplatform voor de leden; 
e. het oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het 

samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) 
financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke 
rechtsvorm ook; 

f. het ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en ander 
beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de vereniging het 
bestuur voert en het verrichten van andere diensten om de 
rechtspersonen waarover de vereniging het bestuur voert te 
ondersteunen en te faciliteren; 
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g. het behouden en bevorderen van het vertrouwen van het publiek in de 
leden, en voorts door alle overige wettelijke middelen die voor het 
bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Organen 
Artikel 4 
 
4.1  
De vereniging kent de volgende organen: 

• de algemene ledenvergadering; 
• het bestuur. 

4.2  
De vereniging kent voorts een directie. 
 
Leden 
Artikel 5 
 
5.1 
De vereniging kent leden, ereleden en leden van verdienste. 
5.2  
Leden kunnen zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen die voldoen aan de 
lidmaatschapscriteria. Deze criteria worden door het bestuur schriftelijk 
vastgesteld en behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering. 
5.3  
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die door het bestuur 
als zodanig zijn benoemd op grond van de omstandigheid dat zij zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de verwezenlijking van de doelstelling van 
de vereniging. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden zonder 
verdere aanduiding, worden daaronder uitsluitend de leden verstaan en waar in 
deze statuten wordt gesproken over lidmaatschap zonder verdere aanduiding, 
wordt daaronder uitsluitend het lidmaatschap van de leden begrepen. 
5.4 
Het lidmaatschap van de vereniging kan, na een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek en onder toezending van de statuten, een recent uittreksel uit het 
Handelsregister en - indien het aspirant-lid reeds drie jaar bestaat - de drie 
meest recente bestuursverslagen en jaarrekeningen, worden verkregen door een 
besluit van het bestuur. Het bestuur beslist binnen drie maanden na ontvangst 
van het schriftelijk verzoek over de toelating. Bij niet-toelating tot lid kan de 
algemene ledenvergadering niet alsnog tot toelating besluiten. 
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5.5 
De leden zijn verplicht een wijziging in hun statuten binnen een jaar door te 
geven aan het bestuur onder overlegging van de tekst van de statutenwijziging. 
5.6 
Het bestuur houdt een register, waarin onder meer de namen en 
contactgegevens van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht de 
hiervoor bedoelde gegevens, alsmede wijzigingen daarin, aan het bestuur door 
te geven. De ledenlijst wordt aan de leden beschikbaar gesteld.  
 
Einde van het lidmaatschap 
Artikel 6 
 
6.1 
Het lidmaatschap eindigt: 

• door opzegging door het lid; 
• door opzegging door de vereniging; 
• door ontzetting. 

6.2 
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het 
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
6.3 
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan plaatsvinden met 
onmiddellijke ingang: 

• indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren; 

• binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is 
geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op het betreffende lid 
van toepassing. Deze opzeggingsbevoegdheid geldt niet voor het geval het 
een wijziging betreft van de jaarlijkse contributie of een wijziging van de 
geldelijke rechten en verplichtingen van het betreffende lid of een 
wijziging van de gedragscode van de vereniging; 

• binnen een maand nadat aan een lid een besluit is meegedeeld tot 
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie 
of tot juridische splitsing. 

6.4 
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk door 
het bestuur. 
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6.5 
Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang: 

• indien een lid failliet wordt verklaard of aan een lid surseance van betaling 
wordt verleend; 

• wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

6.6 
Voorts kan opzegging door de vereniging plaatsvinden wanneer: 

• een lid na bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn 
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar 
heeft voldaan; 

• een lid opgehouden heeft te voldoen aan de vereisten die op dat moment 
in of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. 

Opzegging als bedoeld in dit artikel kan slechts geschieden tegen het einde van 
het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie 
maanden. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
6.7 
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting 
geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in 
kennis stelt en met opgave van de reden(en). Het betrokken lid is bevoegd 
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de 
algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 35 lid 4 van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het betrokken lid geschorst. 
6.8 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep dient het lid voor het 
overige te voldoen aan al haar verplichtingen voortvloeiend uit de statuten, 
reglementen, besluiten van de verenigingen, tenzij uitdrukkelijk door het bestuur 
anders wordt bepaald. 
6.9 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
contributie voor dat boekjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het 
bestuur anders beslist. 
6.10 
Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt, schorsen. De schorsing van een lid vervalt, indien het bestuur niet 
binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot 
ontzetting uit het lidmaatschap, of tot opheffing of handhaving van de schorsing. 
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Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden 
gehandhaafd, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving van de 
schorsing is genomen. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel met betrekking tot 
beroep is van overeenkomstige toepassing. 
 
Jaarlijkse contributie; verplichtingen en verkrijgingen; vermogen 
Artikel 7 
 
7.1 
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: 

• jaarlijkse contributies; 
• giften van leden of derden;  
• bijzondere heffingen/incidentele omslagen; 
• erfstellingen en legaten;  
• vergoedingen voor bewezen diensten; 
• subsidies; 
• alle andere inkomsten. 

7.2 
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. De hoogte 
van de jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergadering 
vastgesteld, op voorstel van het bestuur. Daarnaast hebben de leden de 
verplichting om zich te houden aan bepalingen van de statuten en reglementen, 
inclusief de procedure bij niet naleving, zoals die nu of te eniger tijd zal zijn of 
worden vastgesteld, als ook aan de besluiten die op grond van de statuten en 
reglementen zijn of worden genomen. 
7.3 
Het bestuur besluit over het aanvaarden van erfstellingen en legaten. 
Aanvaarding van erfstellingen kan slechts plaatsvinden onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 
7.4 
De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de in artikel 2 
vermelde doelstelling. 
7.5 
Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt begrepen: 

• vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking 
of schenking zijn verkregen en die op grond van aan die uiterste 
wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële 
termen, in stand moeten worden gehouden; 

• vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan 
voortvloeit uit de doelstelling van de vereniging; en 
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• activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden 
vermogensbestanddelen, voor zover de vereniging die activa redelijkerwijs 
nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling. 

7.6 
Het bestuur draagt er zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de 
beheerskosten van de vereniging in redelijke verhouding staan tot de 
bestedingen ten behoeve van de in artikel 2 vermelde doelstelling. 
 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 8 
 
8.1 
De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging. Elk lid 
wordt vertegenwoordigd door een door het lid aangewezen afgevaardigde. 
8.2 
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 
toe die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Het 
bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 
8.3 
De algemene ledenvergadering is in het bijzonder belast met: 

• het bevorderen van de doelstelling van de vereniging waar en wanneer dit 
mogelijk is; 

• het houden van intern toezicht door middel van de uitoefening van de 
haar bij deze statuten en de wet toekomende bevoegdheden, waaronder 
in ieder geval zijn begrepen: 

i. het verlenen van opdracht aan een (register)accountant tot onderzoek van 
de jaarrekening; 

ii. de goedkeuring van het bestuursverslag, de jaarrekening, het beleidsplan 
en de begroting; 

iii. de besluitvorming inzake de benoeming, schorsing en ontslag van leden 
van het bestuur; 

iv. vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement, de FIN Code 
Goed Bestuur en de Handleiding Toetsing Jaarlijkse Verklaring; 

v. de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse contributie van de leden; en 
vi. de besluitvorming inzake statutenwijziging, juridische fusie, splitsing en 

ontbinding van de vereniging. 
8.4 
Al dan niet via het bestuursverslag, legt het bestuur jegens de algemene 
ledenvergadering jaarlijks verantwoording af met betrekking tot de vraag of: 

• de activiteiten van de vereniging zijn gericht op realisering van de 
doelstelling van de vereniging; 

• de beschikbare middelen efficiënt en effectief worden besteed; 
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• de vigerende en algemeen geldende beginselen voor goed bestuur in 
voldoende mate worden nageleefd; en/of, 

• de vereniging professioneel functioneert en de financiële risico’s adequaat 
worden beheerst. 

 
Algemene ledenvergadering; bijeenroeping, plaats van 
ledenvergadering 
Artikel 9 
 
9.1 
Het bestuur roept de algemene ledenvergadering twee keer per jaar bijeen, of zo 
dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de 
statuten gehouden is. 
9.2 
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een 
ledenvergadering, is het bestuur verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen 
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, 
zodanig dat de ledenvergadering binnen vier weken na ontvangst van het 
verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan op de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering bijeenroept of bij 
advertentie in een veelgelezen dagblad. 
 
Algemene ledenvergadering; oproeping, agenda en plaats van 
vergaderingen 
Artikel 10 
 
10.1 
Ledenvergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur. De 
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, zoals deze zijn 
vermeld in het register van de leden. De termijn van oproeping bedraagt ten 
minste veertien dagen. 
10.2 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen 
die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd. 
10.3 
Ledenvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland. 
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Algemene ledenvergadering; toegang en vergaderrechten, leiding 
vergadering 
Artikel 11 
 
11.1 
Toegang tot de ledenvergadering hebben de leden, de bestuurders, de ereleden 
en de leden van verdienste. Leden kunnen zich ter vergadering doen 
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Geen toegang hebben 
geschorste leden en geschorste bestuurders tenzij het betreft een algemene 
ledenvergadering waarin het besluit tot de schorsing van het betreffende lid of 
de betreffende bestuurder wordt behandeld. Omtrent toelating van andere 
personen tot de ledenvergadering beslist het bestuur. 
11.2 
De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij 
diens afwezigheid, door de vicevoorzitter en bij diens afwezigheid door een 
ander door het bestuur aan te wijzen bestuurder. Zijn geen bestuurders 
aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 
Algemene ledenvergadering, stemrecht en besluitvorming 
Artikel 12 
 
12.1 
In de ledenvergadering heeft elk lid, met uitzondering van een geschorst lid, één 
stem, die door de aangewezen afgevaardigde wordt uitgebracht. Een lid is 
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid. 
Degene die gemachtigd wordt kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen 
op grond van een volmacht uitbrengen. Voor zover de wet of deze statuten geen 
grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene 
ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
12.2 
Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of ten minste de helft van de ledenvergadering zulks 
voor de stemming verlangt. 
12.3 
Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk indien het de verkiezing 
van personen uit meerdere kandidaten of de schorsing van een bestuurder 
betreft.  
12.4 
Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd niet te zijn 
uitgebracht. 
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12.5 
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 personen door niemand een volstrekte meerderheid is 
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal 
stemmen kregen, zo nodig na een tussenstemming. 
12.6 
Het ter de ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de 
uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel. 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 van de ledenvergadering, of indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. 
12.7 
Van het ter ledenvergaderingen verhandelde worden notulen gehouden onder 
verantwoordelijkheid van de directeur of een door de voorzitter aangewezen 
persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende 
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter 
ondertekend. 
 
Algemene ledenvergadering, elektronische vergaderingen 
Artikel 13 
 
13.1 
In afwijking van artikel 0 kan het bestuur in bijzondere gevallen bepalen dat 
leden geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de 
volgende voorwaarden: 

• de algemene vergadering is langs elektronische weg voor leden te volgen; 
en 

• de leden zijn tot uiterlijk tweeënzeventig uur voorafgaand aan de 
vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch 
vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. 

13.2 
De in lid 1 van dit artikel onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de 
vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden 
op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch 
communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden. 
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13.3 
Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische 
weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht 
van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden 
gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in 
het belang van de orde van de vergadering.  
13.4 
Enige afwijking van de leden 2 en 3 van dit artikel heeft geen gevolgen voor de 
rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft 
plaatsgevonden.  
13.5 
Het bestuur kan, in aanvulling op artikel 12, bepalen dat het stemrecht slechts 
kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.  
13.6 
Het bestuur kan, in aanvulling op artikel 12, bepalen dat stemmen, die 
voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen 
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.  
 
Bestuur; samenstelling en benoeming 
Artikel 14 
 
14.1 
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke 
personen. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuurders vast. 
14.2 
De benoeming van een bestuurder kan geschieden aan de hand van een door de 
algemene ledenvergadering vastgestelde profielschets. De profielschets bevat de 
kwaliteiten en deskundigheden waaraan een bestuurder dient te voldoen. Bij het 
ontstaan van een vacature gaat de algemene ledenvergadering na of de 
profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. De procedure van de 
benoeming van een bestuurder kan nader worden geregeld in het 
bestuursreglement, waarin ook de profielschets kan worden opgenomen. 
14.3 
Het bestuur doet nadat hij de leden heeft uitgenodigd kandidaten voor te stellen 
een voordracht ten aanzien van de benoeming van de bestuurders. De 
voordrachten geschieden met inachtneming van de opgestelde profielschets, 
indien en voor zover deze is opgemaakt. 
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14.4 
Voor de samenstelling van het bestuur geldt als uitgangspunt, dat zoveel 
mogelijk recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van de leden, in het 
bijzonder met betrekking tot hun omvang en de gebieden waarop zij actief zijn. 
De te benoemen bestuurders zijn in elk geval natuurlijke personen die, bij 
benoeming en bij herbenoeming, de functie van bestuurder, intern 
toezichthouder of directeur bij een van de leden vervullen. 
14.5 
De bestuurders, waaronder de voorzitter, worden benoemd, geschorst en 
ontslagen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt door de 
algemene ledenvergadering in functie benoemd.  
14.6 
Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter en een penningmeester. De 
voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks 
bestuur van de vereniging. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid 
van het bestuur, kan het bestuur besluiten tot een overige onderlinge verdeling 
van taken en bevoegdheden. 
14.7 
Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De 
bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een 
bestuurder kan maximaal een keer worden herbenoemd. Een volgens het 
rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar met inachtneming 
van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.  
14.8 
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van de door 
hen ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten wordt toegestaan. De 
voorzitter kan een vergoeding ontvangen voor verrichte werkzaamheden. Een 
regeling voor een dergelijke vergoeding wordt op voorstel van het bestuur door 
de algemene ledenvergadering bekrachtigd.  
14.9 
Jaarlijks beoordeelt het bestuur het functioneren van het bestuur en de directie, 
evenals hun onderlinge relatie. 
14.10 
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien het aantal bestuurders 
beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum is gedaald, blijft het 
bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de 
vacature(s) aan de orde komt. 
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Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis 
Artikel 15 
 
15.1 
De algemene ledenvergadering kan besluiten een bestuurder te schorsen of te 
ontslaan, indien: 

• hij niet naar behoren functioneert; 
• in alle gevallen dat hij zich dusdanig gedraagt dat de goede naam of 

belangen van de vereniging wordt en/of worden, geschaad. 
De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een 
meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
ledenvergadering. 

15.2 
Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene ledenvergadering binnen 
drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de 
bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke 
van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. 
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden 
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor 
drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene ledenvergadering het 
besluit tot handhaving heeft genomen. 
15.3 
De bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing 
en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 
ledenvergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de 
orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een 
raadsman. 
15.4 
Een bestuurder defungeert voorts: 

• door zijn overlijden; 
• door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; 
• door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 

vermogen; 
• door zijn ontslag door de rechtbank; 
• doordat het lid van de vereniging waarvan hij de functie van bestuurder, 

intern toezichthouder of directeur vervult failliet wordt verklaard of aan 
het lid surseance van betaling wordt verleend. 
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15.5 
Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het 
bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). Ingeval van ontstentenis of 
belet van alle bestuurders of de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij 
één of meer door de algemene ledenvergadering - al dan niet uit haar midden - 
aan te wijzen personen. De algemene ledenvergadering is bij ontstentenis of 
belet van alle bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te 
voorzien. 
 
Bestuur; vergadering en besluitvorming 
Artikel 16 
 
16.1 
Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de 
voorzitter of twee of meer bestuurders dit wenselijk acht(en). 
16.2 
De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere 
bestuurder, door de directeur in opdracht van degene(n) die het houden van de 
bestuursvergadering heeft of hebben verlangd verzonden. 
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de bestuursvergadering 
en de in de bestuursvergadering te behandelen onderwerpen. 
16.3 
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping 
en die van bestuursvergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, 
zulks ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur, kan de termijn van 
oproeping worden verkort tot één dag, die van oproeping en die van 
bestuursvergadering niet meegerekend. 
16.4 
De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens 
ontstentenis of afwezigheid door de vicevoorzitter. 
16.5 
Een bestuurder kan zich ter bestuursvergadering door een gevolmachtigde 
andere bestuurder van de vereniging doen vertegenwoordigen. 
16.6 
De notulen van een bestuursvergadering worden vastgesteld in een volgende 
bestuursvergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de 
vergadering. 
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16.7 
In de bestuursvergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het 
uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid 
voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken 
omtrent een voorstel, wordt het voorstel op de agenda voor de eerstvolgende 
bestuursvergadering geplaatst. Indien op deze vergadering opnieuw de 
stemmen staken omtrent dit voorstel, heeft de voorzitter een doorslaggevende 
stem. 
16.8 
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met 
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft 
van alle bestuurders ter bestuursvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, 
kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in 
een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 
16.9 
Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten bestuursvergadering tot stand 
komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het 
voorgenomen besluit uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen 
toegevoegd. 
 
Bestuur; taken en bevoegdheden 
Artikel 17 
 
17.1 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens 
beperkingen volgens de wet en deze statuten. Bij de vervulling van zijn taken en 
bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de 
vereniging en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de vereniging en de maatschappelijke functie van de 
leden. 
17.2 
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten 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. 
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17.3 
Het bestuur verschaft de algemene ledenvergadering tijdig de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van zijn taak, daarbij besteedt het 
bestuur bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de 
vereniging en de al dan niet hiermee verbonden rechtspersonen. 
 
Directie; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag 
Artikel 18 
 
18.1 
Het bestuur stelt een directie in, bestaande uit één natuurlijke persoon. 
18.2 
De benoeming van de directeur geschiedt door het bestuur. Bij de werving en 
selectie van de directeur wordt gewerkt met een vooraf door het bestuur 
opgestelde profielschets. 
18.3 
Het bestuur stelt het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden 
van de directeur vast. 
18.4 
Het bestuur ontslaat en schorst de directeur. 
 
Directie; taak en bevoegdheden, werkwijze 
Artikel 19 
 
19.1 
De directeur is belast met het leidinggeven aan de bij de vereniging werkzame 
personen, de dagelijkse gang van zaken en de voorbereiding en uitvoering van 
besluiten van het bestuur, daaronder begrepen agendering ontwikkeling en 
coördinatie. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, wordt nader 
geregeld in het door het bestuur, na overleg met de directeur, vast te stellen 
directiereglement. 
19.2 
Afgezien van taken en bevoegdheden aan de directeur toegekend bij de statuten, 
directiereglement en/of krachtens delegatie door het bestuur, is aan de directeur 
opgedragen: 

• de ondersteuning van de organen en de organisatieonderdelen; 
• het bevorderen en in stand houden van samenwerkings- en 

overlegprocedures, zowel intern als extern; 
• het benoemen, schorsen en ontslaan van werknemers van de vereniging, 

met uitzondering van de directeur zelf; 
• het beheren van de geldmiddelen; 
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• het dagelijks beheer van de roerende en onroerende zaken van de 
vereniging. 

19.3 
De directeur dient de door het bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot 
de algemene lijnen van het te voeren beleid op te volgen en is verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur ter zake van de uitoefening van de aan hem bij de 
statuten en/of reglementen van de vereniging opgedragen taak. 
19.4 
De directeur woont in beginsel de bestuursvergaderingen en de 
ledenvergaderingen bij en heeft een adviserende stem. 
 
Vertegenwoordiging 
Artikel 20 
 
20.1 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee 
gezamenlijk handelende bestuurders. 
20.2 
In geval van een tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de vereniging 
wordt de vereniging vertegenwoordigd door de overige bestuurders. In alle 
gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 
bestuurders van het bestuur kan de algemene ledenvergadering één of meer 
personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. Dit kan ook het lid 
of de leden van het bestuur betreffen ten aanzien van wie zich een tegenstrijdig 
belang voordoet. 
20.3 
Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan één of meer van de 
bestuurders, aan de directeur en ook aan andere personen een doorlopende 
(beperkte) volmacht verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen. De 
gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de 
grenzen van zijn volmacht. De (beperkte) volmacht wordt schriftelijk vastgelegd. 
 
Bestuursverslag, rekening en verantwoording 
Artikel 21 
 
21.1 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
21.2 
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 
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21.3 
Het bestuur brengt aan de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na 
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene ledenvergadering met ten hoogste vier maanden, zijn bestuursverslag 
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 (in deze statuten ook te noemen 
"de jaarrekening") ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Deze 
stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening 
van één of meer bestuurders dan wordt daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. 
21.4 
De algemene vergadering verleent aan een (register)accountant de opdracht tot 
onderzoek van de jaarrekening. Het bestuur is verplicht aan de accountant ten 
behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, 
hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 
stellen. 
21.5 
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en via 
het bestuur aan de algemene ledenvergadering; hij geeft - zo hij daartoe op 
grond van de wet bevoegd - is de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring 
weer. 
21.6 
Binnen de in het lid 3 van dit artikel vermelde termijn en ten minste veertien 
dagen voor de ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen 
ledenvergadering, verstrekt het bestuur het bestuursverslag en de jaarrekening 
aan de leden. 
21.7 
In de ledenvergadering waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd, wordt 
tevens, als separaat agendapunt, het voorstel tot het verlenen van decharge aan 
het bestuur aan de orde gesteld. 
21.8 
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel 
gedurende de wettelijke termijn te bewaren. 
 
Reglementen, commissies en werkgroepen 
Artikel 22 
 
22.1 
Met uitzondering van het huishoudelijk reglement, de FIN Code Goed Bestuur en 
de Handleiding Toetsing Jaarlijkse Verklaring, die op voorstel van het bestuur 
door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld, kan het bestuur één of 
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meer overige reglementen vaststellen of wijzigen waarin onderwerpen worden 
geregeld waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien. 
22.2 
Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten. 
22.3 
Voor de totstandkoming van een besluit tot vaststelling of wijziging van het 
huishoudelijk reglement, de FIN Code Goed Bestuur en de Handleiding Toetsing 
Jaarlijkse Verklaring is het bepaalde met betrekking tot de totstandkoming van 
een besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. 
22.4 
Het bestuur kan besluiten tot de instelling en opheffing van één of meer 
(tijdelijke) commissies of werkgroepen. 
 
Statutenwijziging 
Artikel 23 
 
23.1 
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
23.2 
Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 
de dag van de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 
voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de 
ledenvergadering werd gehouden. 
23.3 
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
23.4 
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. 
Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 
23.5 
De bestuurders 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 gehouden handelsregister. 
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23.6 
Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor een besluit tot juridische 
fusie en juridische splitsing. 
 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 24 
 
24.1 
Het bepaalde in het voorgaande artikel met betrekking tot (de totstandkoming 
van) het besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. 
24.2 
De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij de algemene 
ledenvergadering één of meer andere (rechts) personen aanwijst. 
24.3 
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". 
24.4 
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop aan de vereffenaars 
geen bekende baten meer aanwezig zijn. 
24.5 
De algemene vergadering stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van 
het overschot na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in 
overeenstemming met het doel van de vereniging, met dien verstande dat het 
overschot besteed wordt aan een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld 
in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de 
plaats tredende bepaling, met een gelijksoortige doelstelling.  
Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene vergadering tevens een 
bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de 
ontbonden vereniging aan. 
24.6 
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevens 
dragers van de vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder 
degene die daartoe door de algemene ledenvergadering is aangewezen. 
 


