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STATUïEN
HOOFDSTUK

I.

Naam.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniqinq voor Vrouwenbelanqen. Vrourrenaóeid en
Geliik Staatsburqerschap.
Zetel.

Artikel2.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Duur.

Artikel3.
De vereniging is aangegaan voor onhpaalde tijd.

Oorcpronq.
Artikel4.
De vereniging is op acht februari achttienhonderd vierennegentig opgericht onder de naam Vereeniging

voor Vrouwenkiesrecht. Vervolgens heefr de vereniging de naam Nederlandse Vereeniging van
Staatsburgeressen gedragen. Door samensmeltingen in negentienhonded eenendertig en
negentienhonderd negenenveertig is de in artikel

ï

vemrelde naam vastgesleld.

Per één januari tweeduizend drie zijn tot de vereniging toegetreden de leden van Vereniging WouwVlechtwerk (Wouw), statutair gevestigd te Rotterdam, krachtens het besluit tot ontbinding van de
Veren

ig

i

ng Wouw-Vlechtwerk (Wouw) van tien novem ber tweed uizend éé n.

HOOFDSTUK II.
Doel.

Artikel5.
De vereniging steft zich ten doel bij de vrouw het zelfbewustzijn betreffende haar plaats in de samenleving
te versterken. Zij wil bevorderen dat de vÍouw in samenwerking met en als gelijke van de man haar inzicht

doet gelden. Zij streeft naar gelijke vertegenwoordiging in alle organisaties op maatschappehJk, politiek en
sociaal-economisch terrein. Daarnaasl s{reefi zïl naar een samenleving waarin vrouwen en mannen een
gelijk en gelijkwaardig aandeel hebben in het betaalde en onbetaalde werk.

Middelen.
Artikel6.
De vereniging tracht dit doette bereiken door:

-

het houden van bijeenkomsten en veqaderingen;
het geven van cursussen en voordrachten;

het bestuderen van vraagstukken welke in verband staan met de positie van de vrouw in de
samenleving;

-

het publiceren van haar doel, haar activiteiten en de resultaten van ondezoek;

het indienen van adressen bij de bevoegde overheden, alsmede bij relevante publiekrechtelijke
instanties, bij daarvoor in aanmerking komende verenigingen, stichtingen dan wel bijzondere
rechtspersonen;

-

samenwerking met andere organisaties met vergelijkbare doelslelling

op piaatselijk,

regionaal,

nationaal, Europees en op intemationaal gebid;

-

alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

ArtikelT.
De vereniging kan zich aansluiten bij nationale, Europese en/of intemationale koepel- dan wel platÍormorganisaties.

Aansluiting en uittreding vinden plaats krachtens besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van
het Landelijk Bestuur.

HOOFDSÏUK III.
Lidmaatschap.
ArtikelS.
Lid van de vereniging kan zijn ieder natuurlijk persoon die de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt en
instemt met het doel van de vereniging.

Artikel9.

bi het secretariaat van het Landelijk Bestuur
hebben aangemeld en door het Landelijk Bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
lngeval van niet-toelating door het Landelijk Bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating
Leden zrln z$ die zich, mondeling of schrifielijk, als lid

besluiten.

De Algemene Vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te
benoemen commissie bestaande uit ten mínste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het
Landelijk Bestuur.

Artikell0.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 11.
Het lidmaatschap eindigt:

a.
b.
c.
d.

door de dood van het lid;

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

Artikell2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met ingang van het eerstvolgende
verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermljn van vierweken.

Een opzegging in strijd met het in het bovensïaande bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijds-tip volgende op de datum waadegen was opgezegd"

Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een
besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of is

medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

Deze bevoegdheid tot opzegging komt de leden niet toe voor het geval van wijziging van geldelijke
rechten en verplichtingen.

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een
besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Artikell3.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het Landel'ljk Bestuur, schriftelijk en met inachtneming
van een opzeggingsterm'rjn van ten minste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten door deze statuten of reglementen voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikell4.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen

of besluiten der vereniging handeft, wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze

benadeelt of wanneer een lid de vereniging erns{ig in diskrediet brengt.
De ontzetting geschiedt door het Landelijk Bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigsie van het besluit,
met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is hvoegd binnen een maand na ontvangst van

de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorsl. Het besluit van de Algernene Veryadering tot afwijzing van het
beroep dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.
Het bepaalde in artikel 9 laatste zin is van overeenkomstige toepassing.

Artikell5.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blffi desniettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel door het lid verschuldigd.

Donateurc.

Artikell6.
Donateurs van de vereniging zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen, die jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke of op geld te waaderen bijdrage verlenen. Het minimale donatie-bedrag wordt jaarlijks door de
Algemene Ve gadering vastgesteld.
HOOFDSTUK IV.

Geldmiddelen.

ArtikellT.
Het vermogen van de vereniging bestaat uit eventuele bezittingen, fondsen en overschotten van
inkomsten boven uitgaven"
Geldelijke reserves dienen risicomijdend belegd te zijn.

ln buitengewone, spoedeisende gevallen die niet in de lopende begroting waren voonien kan het
Landelijk Bestuur eenmaal per verenigingsjaar ten hoogste een tiende gedeeKe van de reserves
aanspreken.

ArtikellS.
De inkoms{en van de vereniging bestaan uit:

-

de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs;

abonnementsgelden voor het verenigingsorgaan van nietleden;
opbrengsten van verkochte geschriften;
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen; en
andere inkomsten.

Artikell9.
leder lid is jaarlijks een bedrag verschuldlgd. De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks de hoogite van de
leden-bijdrage en de afdracht aan de regio's.
HOOFDSTUKV.

Landeliik Bestuur.
Artikel20.
Het Landelijk Bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogs{e dertien personen.

De bestuurders worden door de Algemene Veqadering uit de leden van de vereniging benoemd. De
Algemene Vergadering stelt tevens het aantalder bestuurders vast.
Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de
periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.

De bestuurders treden af volgens een door het Landelijk Bestuur op te maken roosteq een volgens het
rooster aftredende besluutder is tweemaal terstoftd herbenoembaar voor eenzelfde periode.
ln bestaande vacatures wordt zo spcedig mogelijk voozien.

Artikel2l.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel22.
Het Landelijk Bestuur

wijí

uit zijn midden een vic+-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Artikel23.
Het voozitterschap dient door een vrouw te worden vervuld. De voozitter wordt in func{ie gekozen. ln
geval zij ten tijde van haar verkiezing tot voozitter reeds in een ander fundie bestuurslid was zal zl zes
jaar de functie van voozitter mogen bekleden.
Artikel24.
Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden
geschorst en ontslagen.

Tezake van schorsing of ontslag besluÍt de Algemene Vegadering met een meerderheid van twee
derden van de uitgebrachte stemmen.

lndien ingeval van schorsing van een bestuurder de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden
daama tot zijn ontslag heeft besloten, eindigrt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een
raadsman doen bijstaan.

Artikel25.
Het Landelijk Bestuur is belast met het besturen van de verenÍging.

Artikel26.
Het Landelijk Bestuur is, met inaótneming van het in artikel 27 bepaalde, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en Fzwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de verenlging zlch als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel2T.
Het Landelijk Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede.schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt.

Verteqenwoordiqinq.
Artikel23.
Het Landelijk Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voozitter en de secretaris gezamenlijk, aan
de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk of aan drie gezamenlijk handelende leden van het

Landelijk Bestuur.
Het Landelijk Bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook
aan anderen, zowelgezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
De voozitter kan tezamen met de voorzitter van een door het Landetijk Bes{uur ingestelde werkgroep de

vereniging vertegenwoordigen op het werkgebied van de werkgroep.

Het Landel'rjk Bestuur heeft het recht aan elk regiobesluur volmacht te geven om de vereniging te
vertegenwootdigen ten aanzien van handelingen welke speciÍiek de regio betreffen, met uitzondering van
de handelingen als bedoeld in artikel 26, met dien verstande dat voor alle handelingen, waarmee een
bedrag of een belang is of kan zijn gemoeid van meer dan het bij het huishoudelijk reglement te bepalen
percentage van de te heffen bijdrage, de toestemming van het Landelijk Bestuur is vereist.
HOOFDSTUKVI.

Structuur.
Artikel29.
Teneinde binnen de landelijke vercniging het ondedinge contact tussen de leden te bevorderen en het na
te streven doel dichter bij de basis te brengen worden regio's gevormd waarvan het aantal en de grenzen
worden vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het Landelijk Bestuur.

Artikel30.
Een regio is een onderdeelvan de vereniging en kan geen rechtspersoon zijn.

Artikel 31.
Alle leden van de vereniging woonachtig binnen de grenzen van de regio worden in deze regio ingedeeld.

Artikel32.

1.

De leden binnen een regio kunnen op een regionale ledenvergadering uit de regio-leden een regio-

bestuur kiezen, waarvan de omvang door de regionale jaarvergadering wordt bepaald. De
bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal terstond voor

2.
3.

eenzelfde periode herbenoembaar.
ln geval een regio geen bes{uur heeft, hnoemt het Landelijk Bestuur een lid, dat zich daartoe bereid
heefi verklaard, tot contacipersoon voor de leden in de regio.
Het afrredende bestuur van een regio dat geen opvolgers vindt, waadoor de regio in feite ophoudt
als regio te functioneren, draagt alle archiefstukken, geldmiddelen en overige bezÍttingen onverwijld
over aan het Landelijk Bestuur.

Artikel33.
Een regio-besluur kan ter vergemakkelijking en intensivering van de onderlinge contacten tussen de
leden binnen zijn grenzen subregio's vormon.
Subregio's zijn ondedeel van die regio en kunnen geen rechtspersoon zijn.

Artikel34.
Een regio met een bestuur s{elt zijn eigen huishoudelijk reglement op overeenkomstlg de statuten en het
landelijk huishoudelijk reglement.
Het reglement

tredt

eerst in werking na goedkeudng door het Landelijk Bestuur.

Artikel35.

1.

Een regio-bestuur legt binnen vier maanden na afbop van elk verenigingsjaar rekening en
verantwoording af aan de regionale jaarvergadering en aan het Landelijk Bestuur,

2.

Een regio-contactprsoon, die geldmlddelen ter beschikking heeft gekregen ten behoeve van
activiteiten in de regio, legt binnen vier maanden na afloop van elk verenigingsjaar rekening en
verantwoording af aan het Landelijk Bestuur.

HOOFDSTUK VII.
De Alqemene Verqaderinq.

Artikel36.
De Algemene Vergaderingen

woden gehouden in een Nederlandse gemeente.

Artikel3T.
Jaarlijks wordt ten minsle één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar - hetwelk samenvalt met het kalenderjaar -, behoudens verlenging van deze termijn door
de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de begroting voor het volgende jaar vast.

ln deze Algemene Vergadering brengt het Landelijk Bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken
in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het bes{uur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuuders in rechte voderen dat zij deze
verplichtingen nakomen.

Artikel30.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de Algemene Vergadering niet ovegelegd een
verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de Algemene Veqadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden en
een reserve lid die geen deel van het Landelijk Bestuur mogen uitmaken.

De commissie ondezoeK de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de Algemene
Vergadering verslag van haar bevindingen uit. l-{et Landelijk Besluur is verplicht de commissie ten
behoeve van haar ondezoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel39.

Naast de Algemene Vergadering bedoeld in de vorige artikelen worden algemene veryadedngen
bijeengeroepen door het Landetijk Bestuur zo dikwijtrs het dit wenselijk oordeett, dan wel ten rnins{e twee
regio-besturen of vijftien leden daarom schriftelijk gernotiveerd vezoeken. Alsdan is het Landelijk Bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algernene veryadedng op een termijn van niet langer dan vier
weken.
lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de vezoekers zelf tot

die bijeenroeping ovegaan op de wijze waarcp het Landelijk Bes{uur de algemene vegadering
bijeenroept.
De vezoekers kunnen alsdan anderen dan F$uursleden

hlasten met de lelding der veqadering en het

opstellen der notulen.

Artikel40.
De bijeenroeping van

de Algemene Vergadering geshiedt door schrifrelijke mededeling aan

de

stemgerechtigden op een termijn van ten minste dertig dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

lndien bijeenroeping van de Algemene Vegadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven
termijn, kan de Algemene Vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal

der aanwezigen als gerechtigd is tot hei uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der
stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepasslng op besluitvorming door de algemene

vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld.

I

Artikel4l
Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die
daartoe door het bestuur en/of de Algemene Vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is
bevoegd daarover het woord te voeren.

Stemmen,
Artikel42.
Stemgerechtigd zijn alle leden die aan hun verplichtingen hebben voldaan.

Artikel43.
De vooaitter bepaatt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergadering worden gehouden.
Artikel44.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij vols{rekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over
zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezinE van personen, dan beslis{ het lot.
lndien bij verkiezing tussen meer dan twee prsonen door niernand een vols{reKe meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal slemmen kregen, zo nodig
na tussenstemming.

Artikel45.
ln regio's waar vooraf een regionale jaarvegadering wordt gehouden kunnen de slemgerechtigde leden
bepalen hoe het advies van hun regio zal luiden en wie daarvan namens de regioveryadering op de
Algemene Vergadering verslag zaldoen, onverlet het bepaalde in artikel 42van deze statuten.
HOOFDSTUKVIII.

Werkqroepen.
Artikel46.
Het Landelijk Bestuur kan werkgroepen, ad-hoc commhsies en overlegstructuren in het leven roepen
voor specifieke activiteiten. ln elk van deze participeert een lid van het Landelijk Besluur.
HOOFDSTUK IX.

Publicaties.
Artikel4T.
De vereniging geefi een blad uit. Daamaast kan de vereniging gebruik maken van andere methoden van

communicatie, die de techniek mogelijk maakt.

HOOFDSTUKX.
Huishoudeliik rcqlement.
Artikel43.

Bij huishoudelijk reglement worden onderwerpen uit deze slatuten die nadere uitwerking behoeven
geregeld benevens verdere punten van huishoudelijke aald.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zljn rnet de wet of deze siatuten.

Artikel49.
Het huishoudelijk reglement wordt door de Algernene Vergadering vastgesleld en gewijz($ bij gewone
meederheid van stemmen.
HOOFDSTUKXI.

Statutenwiiziqinq.
Artikel50.
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de Algemene Vergadering,
waartoe is opgeroepn met de mededeling dat aldaar wijziging van de stattrten zal worden voogesleld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige veqadering bedraagt zes weken.
Artikel 51.

Tot wijziging van de s{atuten kan door de Algemene Vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

Artikel52.
Een besluit tot wijziging van de statuten is slechts rechtsgeldig indien ten minste dertig procent van de
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is ter vergadering. lndien dit quorum niet is bereikt
wordt opgeroepen voor een tweede vegadering uiterlijk vierweken later, welke vergadering ongeacht het
aanwezigheidsquorum rechtsgeldig is.

Artikel53.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële aKe is opgemaakt.

Artikel54.
Het bepaalde in artikel 50, 51 en 52 is niet van toepassing, indien ter Algemene Vergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd z$n en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.

Artikel55.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzlgde statuten neer te
leggen ten kantore van het doorde Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden Handelsregister.
HOOFDSTUK XII

Ontbindinq en veÍefieninq.
Artikel56.
Het bepaalde in artikelen 50, 51, 52 en 54 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Veqadering tot ontbinding van de vereniging.

Artikel5T.
De Algemene Vergadering stett bij haar in het vorige artikel bedoelde besluit de bestemming vast van het

overschot na vereffening en welzoveel mogelijk in overeen$emming met het doel van de vereniging.
Artikel5S.
Tenzij de Algemene Vegadering anders besluit, geschieclt de verefiening door het Landelijk Bestuur.
Na de ontbinding blijfi de vereniging voortbes{aan voor zover dit tot verefiening van haar vermogen nodig
is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel

mqelijk van kracht. ln

stukken en aankondigingen die van de verenlging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd
de woorden "in liquidatie".

Artikel59.
Het gestelde in de artikelen 23, 23a,23b, 23c en 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is op de verefíening van toepassing.

HOOFDSTUKXIII

Slotbepalinq.
Artikel60.
ln gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de uitlegging van de statuten of het huishoudelijk reglement, of
in gevallen waarin deze niet

voozien beslist het Landelijk Bestuur met inachtneming van de wel

EINDE STATUTEN

10

