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Gewoon lidmaatschap. 

 

Artikel 1. 

Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden en voldoen aan de daarvoor in de statuten gestelde 

eisen, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Hoofdbestuur door inzending van het door hen ondertekend 

daartoe bestemde, door het Hoofdbestuur vastgestelde, formulier. 

Het lidmaatschap vangt aan zodra het Hoofdbestuur na ontvangst van dit formulier de betrokkene als lid 

toegelaten en ingeschreven heeft. 

 

 

Afdelingslidmaatschap. 

 

Artikel 2. 

Leden van de vereniging die aan de activiteiten van één of meer afdelingen deel willen nemen, geven daarvan 

schriftelijk kennis aan het Hoofdbestuur door inzending van het door hen ondertekend daartoe bestemde, door 

het Hoofdbestuur vastgestelde, formulier. 

Het Hoofdbestuur is er verantwoordelijk voor dat deze kennisgeving zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de 

betrokken afdeling(en) wordt doorgegeven. 

Het lidmaatschap van een afdeling vangt aan, zodra door het bestuur van de afdeling aan de betrokkene is 

meegedeeld dat hij als lid van deze afdeling is toegelaten. 

 

 

Buitenlidmaatschap. 

 

Artikel 3. 

Zij die, op grond van artikel 9.1 of 9.2 van de statuten, als buitenlid tot de vereniging wensen toe te treden en 

voldoen aan de daarvoor door de statuten gestelde eisen dienen daartoe schriftelijk bij het Hoofdbestuur 

aangemeld te worden door het gewone lid tot wie hij in een relatie staat conform artikel 9 van de statuten, door 

inzending van het door de kandidaat en door dat gewone lid ondertekende daartoe bestemde, door het 

Hoofdbestuur vastgestelde, formulier. 

Zij die, op grond van artikel 9.3 of 9.4 van de statuten, als buitenlid tot de vereniging wensen toe te treden en 

voldoen aan de daarvoor in de statuten gestelde eisen, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Hoofdbestuur 

door inzending van het door hen ondertekend daartoe bestemde, door het Hoofdbestuur vastgestelde, formulier. 

Iemand wordt geacht langdurig, zoals genoemd in artikel 9.4 van de statuten, bij Nationale-Nederlanden NV 

gedetacheerd te zijn als hij of zij een corporate key heeft verkregen. 

Het buitenlidmaatschap vangt aan zodra het Hoofdbestuur na ontvangst van dit formulier de betrokkenen als 

buitenlid toegelaten en ingeschreven heeft. 

 

 

 

Lidmaatschap van nabestaanden. 

 

Artikel 4. 

Weduwen, weduwnaars of achtergebleven partners van medewerkers van Nationale-Nederlanden NV zijn, mits 

van het verlangen daartoe binnen 3 maanden na het overlijden van de medewerker wordt kennis gegeven, 

bevoegd zelfstandig het buitenlidmaatschap aan te vragen voor zichzelf en voor de tot het gezin behorende 

kinderen jonger dan 27 jaar. 

 

 

Contributie. 

 

Artikel 5. 

Met inachtneming van het in artikel 5 van de statuten bepaalde is: 

a) ieder gewoon lid; 

b) ieder zelfstandig buitenlid als bedoeld in artikel 4 van dit huishoudelijk reglement; 

c) ieder lid van verdienste; 

d) ieder erelid; 
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e) iedere erevoorzitter; 

f) ieder buitengewoon lid 

aan de vereniging, voor zichzelf en voor ieder bij hem behorend buitenlid, verschuldigd: 

a) algemene contributie en, 

b) afdelingsbijdrage(n) voor die afdeling(en) waarvan men lid is. 

De buitengewone leden zijn daarnaast verplicht de extra contributie, vast te stellen door de algemene 

vergadering van leden, ter compensatie van de niet ontvangen subsidie, te betalen. 

Het bedrag van de algemene contributie en de afdelingsbijdragen worden telkenjare voor het toekomstige 

verenigingsjaar vastgesteld door de algemene vergadering van leden. Bij het vaststellen van de 

afdelingsbijdragen wordt ernaar gestreefd een voor alle afdelingen gelijk percentage van de kosten van de 

betrokken afdeling door de afdelingsleden te laten betalen. 

De leden zullen in het in artikel 1, artikel 2 dan wel in artikel 3 bedoelde formulier de vereniging machtigen om 

de door henzelf en de door de buitenleden die bij hen behoren verschuldigde contributie en afdelingsbijdragen 

op girorekening of bankrekening in te houden in maandelijkse bedragen. 

Een lid blijft ook na beëindiging van het lidmaatschap contributie- en bijdrageplichtig tot aan alle uit het 

lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen is voldaan. 

 

 

Donaties. 

 

Artikel 6. 

Zij die overeenkomstig artikel 17 van de statuten de vereniging alleen geldelijk willen ondersteunen en zich als 

donateur hebben aangemeld bij het Hoofdbestuur, verplichten zich jaarlijks een donatie te betalen. 

 

 

Hoofdbestuurslidmaatschap. 

 

Artikel 7. 

De leden van het Hoofdbestuur kunnen geen lid zijn van enig afdelingsbestuur. 

 

 

Artikel 8. 

Zij die in dienst zijn van de vereniging of door of namens Nationale-Nederlanden NV zijn aangesteld om 

werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren mogen geen lid zijn van het Hoofdbestuur. 

 

 

Aantal leden van het Hoofdbestuur. 

 

Artikel 9. 

Het Hoofdbestuur bepaalt zelf, binnen het kader aangegeven in artikel 22 van de statuten, uit hoeveel leden het 

Hoofdbestuur bestaat. 

 

 

Lidmaatschap van een afdelingsbestuur. 

 

Artikel 10. 

Zij die in dienst zijn van de vereniging of door of namens Nationale-Nederlanden NV zijn aangesteld om 

werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren mogen geen lid zijn van enig afdelingsbestuur. 

 

 

Aantal leden van een afdelingsbestuur. 

 

Artikel 11. 

Het afdelingsbestuur bepaalt zelf, binnen het kader aangegeven in artikel 27 van de statuten, uit hoeveel leden 

het afdelingsbestuur bestaat. 

Bij oprichting van een nieuwe afdeling bepaalt het Hoofdbestuur, binnen het kader aangegeven in artikel 27 van 

de statuten, uit hoeveel leden het afdelingsbestuur bestaat. 
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Aantal leden van een commissie. 

 

Artikel 12. 

De commissie bepaalt zelf, binnen het kader aangegeven in artikel 31 van de statuten, uit hoeveel leden de 

commissie bestaat. 

Bij oprichting van een nieuwe commissie bepaalt het Hoofdbestuur, binnen het kader aangegeven in artikel 31 

van de statuten, uit hoeveel leden de commissie bestaat. 

 

 

 

Verkiezing Hoofdbestuur. 

 

Artikel 13. 

Indien het bestuurslidmaatschap van één van de leden van het Hoofdbestuur eindigt en er, rekening houdend met 

het bepaalde in artikel 9, daardoor een vacature ontstaat in het Hoofdbestuur, wordt hiervan ten minste 21 dagen 

voorafgaand aan de algemene vergadering van leden kennis gegeven aan alle stemgerechtigde leden. Dit geldt 

tevens indien door een besluit conform artikel 9 het Hoofdbestuur wijzigt qua omvang. Deze kennisgeving 

vermeldt tevens, in geval er sprake is van verkiezingen: 

a) indien het Hoofdbestuur één of meer kandidaten voordraagt: de naam of namen van degene(n), die door het 

Hoofdbestuur kandidaat word(t)(en) gesteld voor het bestuurslidmaatschap; 

b) de datum, tot welke door de leden kandidaatstellingen bij het Hoofdbestuur kunnen worden ingediend; 

c) de datum, waarop de verkiezing gehouden wordt, zijnde de datum van de algemene vergadering van leden. 

De kandidaatstelling door de leden moet schriftelijk geschieden en door ten minste 30 stemgerechtigde leden 

zijn ondertekend. 

De kandidaatstelling door de leden moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij 

bereid is het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. 

Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn, worden de kandidaten als gekozen beschouwd en blijft 

verkiezing achterwege. 

Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan stuurt het Hoofdbestuur, ten minste drie dagen voor de algemene 

vergadering van leden, aan de stemgerechtigde leden een mededeling met daarin vermeld de namen van de 

kandidaten. 

Op de algemene vergadering van leden zal een stemcommissie aangewezen worden door het Hoofdbestuur, 

bestaande uit drie personen die: 

a) stemgerechtigd zijn; 

b) geen lid zijn van het Hoofdbestuur; 

c) zelf geen kandidaat gesteld zijn; 

d) zelf geen kandidaatstelling hebben ondertekend. 

Op de algemene vergadering van leden zal een schriftelijke stemming gehouden worden. Ieder stemgerechtigd 

lid zal evenveel stemmen uit mogen brengen als er vacatures zijn. De kandida(a)t(en), die het grootste aantal 

stemmen op zich verenigd heeft (hebben), is (zijn) gekozen. 

Bij staking van stemmen zal, voor de nog niet vervulde vacature of vacatures, een herstemming gehouden 

worden tussen de kandidaten, die, niet gekozen zijnde, het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. 

Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. 

 

   

Verkiezing afdelingsbesturen. 

 

Artikel 14. 

De leden van de afdelingsbesturen worden in de algemene vergadering van leden van de afdeling gekozen. 

Indien het bestuurslidmaatschap van één van de leden van het afdelingsbestuur eindigt en er, rekening houdend 

met het bepaalde in artikel 11, daardoor een vacature ontstaat in het afdelingsbestuur, wordt hiervan ten minste 

21 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering van leden van de afdeling kennis gegeven aan alle 

stemgerechtigde leden van de afdeling. Dit geldt tevens indien door een besluit conform artikel 11 het 

afdelingsbestuur wijzigt qua omvang. Deze kennisgeving vermeldt tevens, in geval er sprake is van 



 

 
 

5 

  

verkiezingen: 

a) indien het afdelingsbestuur één of meer kandidaten voordraagt: de naam of namen van degene(n), die door 

het afdelingsbestuur kandidaat word(t)(en) gesteld voor het bestuurslidmaatschap; 

b) de datum, tot welke door de leden kandidaatstellingen bij het afdelingsbestuur kunnen worden ingediend; 

c) de datum, waarop de verkiezing gehouden wordt, zijnde de datum van de algemene vergadering van leden 

van de afdeling. 

De kandidaatstelling door de leden moet schriftelijk geschieden en door ten minste 30 stemgerechtigde leden 

zijn ondertekend. Wanneer een afdeling minder dan 300 leden telt, is één tiende van het aantal leden voldoende 

om een kandidaat te stellen. 

De kandidaatstelling door de leden moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij 

bereid is het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. 

Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn, worden de kandidaten als gekozen beschouwd en blijft 

verkiezing achterwege. 

Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan stuurt het afdelingsbestuur, ten minste drie dagen voor de algemene 

vergadering van leden van de afdeling, aan de stemgerechtigde leden een mededeling met daarin vermeld de 

namen van de kandidaten. 

Op de algemene vergadering van leden van de afdeling zal een stemcommissie aangewezen worden door het 

afdelingsbestuur, bestaande uit drie personen die: 

a) stemgerechtigd zijn; 

b) geen lid zijn van het afdelingsbestuur; 

c) zelf geen kandidaat gesteld zijn; 

d) zelf geen kandidaatstelling hebben ondertekend. 

Op de algemene vergadering van leden van de afdeling zal een schriftelijke stemming gehouden worden. Ieder 

stemgerechtigd lid zal evenveel stemmen uit mogen brengen als er vacatures zijn. De kandida(a)t(en), die het 

grootste aantal stemmen op zich verenigd heeft (hebben), is (zijn) gekozen. 

Bij staking van stemmen zal, voor de nog niet vervulde vacature of vacatures, een herstemming gehouden 

worden tussen de kandidaten, die, niet gekozen zijnde, het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. 

Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. 

 

 

 

Aftredende bestuursleden. 

 

Artikel 15. 

De zittingsduur van de leden van het Hoofdbestuur of een afdelingsbestuur is vastgesteld op maximaal drie jaar. 

Telkenjare treedt éénderde of een zo dicht mogelijk daarbij komend gedeelte van de bestuursleden af, volgens 

een daartoe door het Hoofdbestuur of afdelingsbestuur op te maken rooster. Bij tussentijdse verkiezingen neemt 

de gekozene de plaats van zijn voorganger in het rooster in. In dit rooster zal er rekening mee worden gehouden 

dat, indien dit mogelijk is rekening houdend met de resterende zittingsduren, de voorzitter, de (eerste) secretaris 

en de (eerste) penningmeester telkens in een ander jaar aftreden. 

 

 

Verlies van het bestuurslidmaatschap. 

 

Artikel 16. 

Het lidmaatschap van het Hoofdbestuur of van een afdelingsbestuur gaat verloren: 

a) door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging of bij afdelingsbesturen door beëindiging van het 

lidmaatschap van de afdeling; 

b) door verloop van de termijn zoals genoemd in artikel 15; 

c) door vrijwillig aftreden; 

d) door ontzetting in een statutair rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering van leden c.q. van leden 

van de afdeling indien het een afdelingsbestuur betreft, met een meerderheid van ten minste driekwart van 

de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

 

Taak van het Hoofdbestuur. 
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Artikel 17. 

Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor: 

a) de juiste uitvoering van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement; 

b) een juiste gang van zaken binnen de vereniging. 

Het Hoofdbestuur is belast met: 

a) het toezicht op de waarneming van de functies die in de vereniging vervuld worden; 

b) het contact namens de vereniging met de bedrijfsleiding van Nationale-Nederlanden NV. 

 

 

 

Taak van de Hoofdbestuursleden. 

 

Artikel 18. 

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen en kan de 

beraadslagingen sluiten wanneer hij een onderwerp genoegzaam besproken acht, tenzij de meerderheid van de 

vergadering zich hiertegen verzet. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vicevoorzitter en bij ontstentenis 

van deze de secretaris de taak van de voorzitter waar. 

De secretaris is verantwoordelijk voor de briefwisseling van de vereniging, die hij voert in overleg met het 

dagelijks bestuur. Hij is verplicht kopie te houden van de gevoerde correspondentie. Hij is verantwoordelijk voor 

het maken van de notulen van alle algemene en bestuursvergaderingen en van de vergaderingen van de 

verenigingsraad. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling van het jaarverslag. Hij is er verantwoordelijk 

voor dat waar nodig bestuurs- en andere besluiten ter kennis van de leden worden gebracht en stelt 

belangstellenden in kennis van plaats, tijdstip en agenda van de te houden algemene leden-, bestuurs- en 

verenigingsraadvergaderingen. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging en is er 

verantwoordelijk voor dat alle mutaties zo spoedig mogelijk aan alle belanghebbenden, in het bijzonder de 

afdelingsbesturen, worden doorgegeven. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de boekhouding van de vereniging. 

Hij is verantwoordelijk voor de inning van contributies en bijdragen. In de jaarlijkse algemene vergadering van 

leden brengt hij schriftelijk verslag uit over de stand van de financiën door overlegging van een balans en een 

staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar en legt hij een ontwerp begroting voor. Hij is 

verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de eigendommen van de vereniging voor zover deze 

niet tot het speciale terrein van de afdelingen behoren. Hij is verplicht te allen tijde aan de kascommissie alle 

door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. 

Alle bestuursleden zijn belast met het onderhouden van de contacten met de afdelingen, voor zover deze niet 

vallen binnen het terrein van de secretaris of van de penningmeester. 

 

 

Taak van het afdelingsbestuur. 

 

Artikel 19. 

Het afdelingsbestuur is: 

a) verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de afdeling; 

b) er verantwoordelijk voor dat de uitgaven van de afdeling blijven binnen het kader van de door de algemene 

vergadering van leden van de vereniging vastgestelde begroting voor de afdeling; 

c) er verantwoordelijk voor dat de gelden van de vereniging op een verantwoorde wijze besteed worden; 

d) is er verantwoordelijk voor dat het Hoofdbestuur, via de in het bijzonder voor het contact met deze afdeling 

aangewezen persoon, op de hoogte gesteld wordt van alle belangrijke gebeurtenissen in de afdeling. 

Als zodanig worden in het bijzonder vermeld: 

a) samenstelling van het afdelingsbestuur; 

b) gegevens voor het verenigingsjaarverslag; 

c) deelname aan en organisatie van bijzondere evenementen zoals toernooien, sportdagen etc. 

Het afdelingsbestuur treedt in zaken die voor de gehele vereniging van belang zijn terug ten behoeve van het 

Hoofdbestuur.  

 

 

Verkiezing leden commissies. 
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Artikel 20.  

De leden van een commissie worden, met inachtneming van het in artikel 31 van de statuten bepaalde, in de 

algemene vergadering van leden gekozen. 

Indien het commissielidmaatschap van één van de leden van een commissie eindigt en er, rekening houdend met 

het bepaalde in artikel 12, daardoor een vacature ontstaat in de commissie, wordt hiervan ten minste 21 dagen 

voorafgaand aan de algemene vergadering van leden kennis gegeven aan alle stemgerechtigde leden. Dit geldt 

tevens indien door een besluit conform artikel 12 de commissie wijzigt qua omvang. Deze kennisgeving 

vermeldt tevens, in geval er sprake is van verkiezingen: 

a) indien het Hoofdbestuur één of meer kandidaten voordraagt: de naam of namen van degene(n), die door het 

Hoofdbestuur kandidaat word(t)(en) gesteld voor het lidmaatschap van de commissie; 

b) de datum, tot welke door de leden kandidaatstellingen bij het Hoofdbestuur kunnen worden ingediend; 

c) de datum, waarop de verkiezing gehouden wordt, zijnde de datum van de algemene vergadering van leden. 

De kandidaatstelling door de leden moet schriftelijk geschieden en door ten minste 30 stemgerechtigde leden 

zijn ondertekend. 

De kandidaatstelling door de leden moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij 

bereid is het lidmaatschap van de commissie te aanvaarden. 

Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn, worden de kandidaten als gekozen beschouwd en blijft 

verkiezing achterwege. 

Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan stuurt het Hoofdbestuur, ten minste drie dagen voor de algemene 

vergadering van leden, aan de stemgerechtigde leden een mededeling met daarin vermeld de namen van de 

kandidaten. 

Op de algemene vergadering van leden zal een stemcommissie aangewezen worden door het Hoofdbestuur, 

bestaande uit drie personen die: 

a) stemgerechtigd zijn; 

b) geen lid zijn van het Hoofdbestuur; 

c) geen lid zijn van de commissie waarvoor de verkiezing gehouden wordt; 

d) zelf geen kandidaat gesteld zijn; 

e) zelf geen kandidaatstelling hebben ondertekend. 

Op de algemene vergadering van leden zal een schriftelijke stemming gehouden worden. Ieder stemgerechtigd 

lid zal evenveel stemmen uit mogen brengen als er vacatures zijn. De kandida(a)t(en), die het grootste aantal 

stemmen op zich verenigd heeft (hebben), is (zijn) gekozen. 

Bij staking van stemmen zal, voor de nog niet vervulde vacature of vacatures, een herstemming gehouden 

worden tussen de kandidaten, die, niet gekozen zijnde, het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. 

Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. 

   

 

Aftredende leden van een commissie. 

 

Artikel 21. 

De zittingsduur van de leden van een commissie is vastgesteld op drie jaar. 

Telkenjare treedt éénderde of een zo dicht mogelijk daarbij komend gedeelte van de leden van een commissie af, 

volgens een daartoe door het Hoofdbestuur op te maken rooster. Bij tussentijdse verkiezingen neemt de 

gekozene de plaats van zijn voorganger in het rooster in. 

 

 

Verlies van het lidmaatschap van een commissie. 

 

Artikel 22. 

Het lidmaatschap van een commissie gaat verloren: 

a) door het opheffen van de commissie; 

b) door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 

c) door verloop van de termijn als genoemd in artikel 21; 

d) door vrijwillig aftreden; 

e) door ontzetting in een statutair rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering van leden, met een 

meerderheid van ten minste driekwart van de uitgebrachte geldige stemmen. 
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Algemene vergadering van leden. 

 

Artikel 23. 

De schriftelijke uitnodiging voor een algemene vergadering van leden zal steeds ten minste 21 dagen vóór de 

datum van de vergadering door de secretaris van de Hoofdbestuur aan alle stemgerechtigde leden worden 

gezonden.  

Deze uitnodiging, voor zover betreffende de jaarlijkse algemene vergadering van leden in december dient ten 

minste de navolgende agendapunten te bevatten: 

a) notulen van de vorige jaarlijkse algemene vergadering van leden; 

b) (verslag) gebruik volmachten door het Hoofdbestuur en eventuele verlenging van de volmachten; 

c) (verslag) verkiezing leden het Hoofdbestuur; 

d) (verslag) verkiezing leden commissies; 

e) (verslag) benoeming voorzitters van commissies door het Hoofdbestuur; 

f) vaststellen begroting; 

g) vaststellen contributie en afdelingsbijdragen. 

Deze uitnodiging, voor zover betreffende de jaarlijkse algemene vergadering van leden in maart dient ten minste 

de navolgende agendapunten te bevatten: 

a) notulen van de vorige jaarlijkse algemene vergadering van leden; 

b) jaarverslag van de secretaris; 

c) jaarverslag van de penningmeester; 

d) verslag van de kascommissie; 

e) decharge van de penningmeester en de overige leden van het Hoofdbestuur. 

De algemene vergadering van leden wordt zoveel mogelijk om en om te Den Haag, Rotterdam en Ede 

gehouden. 

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in de algemene vergadering van leden alle besluiten 

genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid één 

stem uitbrengt. 

Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk, stemmingen over zaken mondeling, tenzij een vijfde 

deel van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verzet. 

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Indien schriftelijk wordt gestemd, wordt een stem als 

van onwaarde en niet uitgebracht beschouwd indien het stembiljet: 

a) is ondertekend; 

b) voor meerderlei uitleg vatbaar is; 

c) mededelingen bevat die geen betrekking hebben op de aan de orde zijnde stemming of; 

d) niet is ingevuld op de wijze die ter bevordering van een goed verloop van de stemming is voorgeschreven. 

 

 

Algemene vergadering van leden van een afdeling. 

 

Artikel 24. 

De schriftelijke uitnodiging voor een algemene vergadering van leden van een afdeling zal steeds ten minste 21 

dagen vóór de datum van de vergadering door de secretaris van de afdeling aan alle stemgerechtigde leden van 

de afdeling worden gezonden. Deze uitnodiging, voor zover betreffende de jaarlijkse algemene vergadering van 

leden van de afdeling dient tenminste de navolgende agendapunten te bevatten: 

a) notulen van de vorige jaarlijkse algemene vergadering van leden van de afdeling; 

b) jaarverslag van de secretaris; 

c) jaarverslag van de penningmeester; 

d) (verslag) verkiezing leden afdelingsbestuur; 

e) bespreking begroting van de afdeling. 

De algemene vergadering van leden van een afdeling uit Ede wordt in Ede gehouden. Van de andere afdelingen 

wordt de algemene vergadering van leden zoveel mogelijk om en om te Den Haag en Rotterdam gehouden, met 

dien verstande dat als meer dan driekwart van de bij enige afdeling ingeschreven leden ermee instemt, de 

algemene vergadering van leden elders gehouden mag worden. 

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in de algemene vergadering van leden van een afdeling 
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alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk ter vergadering aanwezig 

stemgerechtigd lid één stem uitbrengt. 

Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk, stemmingen over zaken mondeling, tenzij een vijfde 

deel van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verzet. 

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Indien schriftelijk wordt gestemd, wordt een stem als 

van onwaarde en niet uitgebracht beschouwd indien het stembiljet: 

a) is ondertekend; 

b) voor meerderlei uitleg vatbaar is; 

c) mededelingen bevat die geen betrekking hebben op de aan de orde zijnde stemming of; 

d) niet is ingevuld op de wijze die ter bevordering van een goed verloop van de stemming is voorgeschreven. 

Indien het bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergadering van leden van een afdeling problemen oplevert, 

kan met toestemming van het Hoofdbestuur de jaarlijkse algemene vergadering van leden schriftelijk worden 

afgehandeld. Het bestuur van de afdeling dient hiertoe aan alle leden tenminste alle informatie betreffende de 

hiervoor genoemde agendapunten toe te zenden. Deze toezending zal vergezeld worden van een mededeling van 

het bestuur van de afdeling dat, indien geen der leden van deze afdeling binnen 21 dagen schriftelijk om een 

mondelinge vergadering van leden vraagt, de jaarlijkse algemene vergadering van leden als gehouden wordt 

beschouwd, dat de voorgestelde besluiten als genomen worden beschouwd en de door het bestuur verkiesbaar 

gestelde leden als gekozen worden beschouwd. 

Geeft één of meerdere leden te kennen prijs te stellen op een mondelinge jaarlijkse algemene vergadering van 

leden van een afdeling, dan zal het bestuur van de afdeling binnen 21 dagen alsnog een schriftelijke uitnodiging 

voor een algemene vergadering van leden van de afdeling verzenden, zoals eerder in dit artikel omschreven. 

 

 

Geldigheid van besluiten. 

 

Artikel 25. 

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering van leden of door de algemene vergadering van 

leden van een afdeling, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig. 

 

 

Bestuursvergadering. 

 

Artikel 26. 

Bestuursvergaderingen van het Hoofdbestuur of een afdelingsbestuur worden gehouden op voorstel van de 

voorzitter of van minimaal twee bestuursleden. De agenda voor een vergadering van het Hoofdbestuur of een 

afdelingsbestuur wordt door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk vastgesteld. Het Hoofdbestuur of een 

afdelingsbestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waar ten minste tweederde 

van de bestuursleden aanwezig is. Het Hoofdbestuur of een afdelingsbestuur kan ook buiten vergadering 

besluiten nemen, mits ten minste driekwart van de leden van het Hoofdbestuur of een afdelingsbestuur met het te 

nemen besluit instemt. 

 

 

De verenigingsraad. 

 

Artikel 27. 

De bijeenkomsten van de verenigingsraad worden ten minste 21 dagen voor de vergadering door de secretaris 

van het Hoofdbestuur bijeengeroepen en door de voorzitter van het Hoofdbestuur voorgezeten. 

Alle leden van het Hoofdbestuur hebben toegang tot de vergaderingen van de verenigingsraad, stemrecht hierin 

hebben echter alleen de voorzitters van de afdelingen of hun plaatsvervangers. 

Het Hoofdbestuur heeft het recht op de vergaderingen van de verenigingsraad naast de voorzitters van de 

afdelingen andere bestuursleden van de afdelingen uit te nodigen. Deze bestuursleden hebben nooit stemrecht. 

Het Hoofdbestuur heeft het recht zich tijdens de vergaderingen van de verenigingsraad ter zijde te laten staan 

door zij die in dienst zijn van de vereniging of door of namens Nationale-Nederlanden NV zijn aangesteld om 

werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren. 

De bijeenkomsten van de verenigingsraad worden zoveel mogelijk om en om te Den Haag, Rotterdam en Ede 

gehouden. 
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Schorsing of royement van leden. 

 

Artikel 28. 

Wanneer een erevoorzitter, een erelid, een lid van verdienste, een gewoon lid, een buitenlid of een buitengewoon 

lid bij herhaling handelt in strijd met het bepaalde in de statuten of het huishoudelijk reglement, kan het 

Hoofdbestuur hem voor bepaalde tijd als lid van de vereniging schorsen. 

Voor de duur van de schorsing vervallen alle aan het lidmaatschap verbonden rechten, maar blijven de aan het 

lidmaatschap verbonden verplichtingen onverkort in stand, voor zover dit naar het oordeel van het Hoofdbestuur 

noodzakelijk is. De geschorste staat beroep open in een algemene vergadering van leden. 

Wanneer de feiten als hiervoor vermeld zich uitsluitend in het kader van één afdeling hebben voorgedaan, kan 

schorsing als lid van die afdeling door het afdelingsbestuur geschieden. Buiten de betrokken afdeling heeft een 

dergelijke schorsing geen gevolgen. 

Indien het betrokken lid zich zodanig heeft gedragen dat een samenwerking met hem in verenigingsverband niet 

meer mogelijk wordt geacht, kan een algemene vergadering van leden op voorstel van het Hoofdbestuur het 

lidmaatschap van de vereniging van betrokkene vervallen verklaren. 

 

 

Slotbepalingen. 

 

Artikel 29. 

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Hoofdbestuur. Leden die het met een 

dergelijke beslissing niet eens zijn, staat beroep in de algemene vergadering van leden open. 

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking zodra het door een algemene vergadering van leden met 

meerderheid van ten minste driekwart van de uitgebrachte geldige stemmen is goedgekeurd. 

Wijzigingen in en aanvullingen op dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door 

goedkeuring van een desbetreffend voorstel in een algemene vergadering van leden bij de convocatie waarvan 

de tekst van de voorgestelde wijzigingen of aanvullingen ter kennis van de leden is gebracht, met een 

meerderheid van ten minste driekwart van de uitgebrachte geldige stemmen. 


