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STATUTEN  
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam "Nationale-Nederlanden 
Personeelsvereniging" en is gevestigd te ‘s-Gravenhage. 
DOEL 
Artikel 2 
De vereniging heeft ten doel: 
1 de bevordering van de geestelijke en lichamelijke ontspanning van haar 
leden; 
2 al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Alles opgevat in de meest uitgebreide zin des woords. 
Artikel 3 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
1 de leden in de gelegenheid te stellen verschillende takken van sport te 
beoefenen; 
2 het organiseren van sportwedstrijden; 
3 het beleggen van ontspannings- en culturele bijeenkomsten; 
4 alle andere wettige middelen welke tot verwezenlijking van het gestelde 
doel kunnen leiden. 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
De vereniging bestaat uit leden en donateurs. 
De leden worden onderscheiden in: 
1 erevoorzitters; 
2 ereleden; 
3 leden van verdienste; 
4 gewone leden; 
5 buitenleden; 
6 buitengewone leden. 
EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
Artikel 5 
Ereleden zijn zij, die op voordracht van het Hoofdbestuur (zie artikel 22 en 
verder) of van ten minste dertig (30) stemgerechtigde leden op grond van zeer 
bijzondere verdiensten jegens de vereniging door een algemene vergadering van 
leden benoemd zijn 
met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte 
geldige stemmen. 
Erevoorzitters zijn die ereleden, die in het verleden voorzitter van de Nationale- 
Nederlanden personeelsvereniging of haar voorgangers zijn geweest. 
Leden van verdienste zijn zij, die op voordracht van het Hoofdbestuur of van 
ten minste dertig (30) stemgerechtigde leden op grond van waardering voor hun 
verdienstelijke vervulling van bestuurlijke of andere functies in de vereniging 
door een algemene vergadering van leden benoemd zijn met een meerderheid 
van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte geldige stemmen. 
De algemene vergadering van leden kan op dezelfde wijze de gedane 
benoeming teniet doen. 
Erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste hebben alle rechten en plichten 
van een gewoon lid (zie artikel 6), met uitzondering van de verplichting tot betaling van 
algemene contributie en voor erevoorzitters en ereleden van de verplichting tot 
betaling van de afdelingsbijdragen voor die afdelingen (zie artikel 26) waarvan 
zij lid zijn. 
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GEWONE LEDEN 
Artikel 6 
Als gewoon lid kunnen tot de vereniging toetreden medewerkers in dienst van 
Nationale-Nederlanden NV en die medewerkers van de Internationale 
Nederlanden Groep waarvoor door de Internationale Nederlanden Groep of 
door Nationale-Nederlanden NV subsidie aan de vereniging wordt gegeven. 
Indien gewone leden bij beëindiging van hun dienstverband door pensionering 
of een daarmee overeenkomende regeling of door blijvende invaliditeit de wens 
uitspreken lid te willen blijven, wordt hieraan door het Hoofdbestuur voldaan, 
tenzij de Internationale Nederlanden Groep of Nationale-Nederlanden NV 
besluit voor deze leden geen subsidie meer te verstrekken. 
Artikel 7 
Het lidmaatschap vangt aan zodra men, na een daartoe gedaan schriftelijk 
verzoek, door of namens het Hoofdbestuur als gewoon lid is toegelaten en 
ingeschreven. 
Artikel 8 
Het gewone lidmaatschap eindigt door: 
1 het overlijden van het lid; 
2 door schriftelijke opzegging door het lid; 
3 door schriftelijke opzegging door het bestuur, namens de vereniging; 
opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden: 
a wanneer plaatsvindt beëindiging van het dienstverband van het lid met 
één van de bedrijfsonderdelen van Nationale-Nederlanden NV of 
Internationale Nederlanden Groep anders dan door pensionering of 
een daarmee overeenkomende regeling of blijvende invaliditeit; zo 
ook 
b in geval van wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde 
bedragen; en 
c wanneer voor het lid, door Nationale-Nederlanden NV of 
Internationale Nederlanden Groep, aan de vereniging geen subsidie 
meer wordt verstrekt; en 
d wanneer overigens redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap van het betreffende lid te laten voortduren. 
Opzegging - door het lid en/of het bestuur - is uitsluitend mogelijk met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één (1) 
maand in welk geval het lidmaatschap afloopt aan het einde van de 
kalendermaand na het verstrijken van bedoelde termijn. 
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien het lid 
niet meer voldoet aan de vereisten welke aan het lidmaatschap zijn 
gesteld en overigens indien redelijkerwijs niet van de vereniging of 
van het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
Tegen het besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap 
op de grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene 
beroep open op de algemene vergadering van leden; dit beroep moet 
worden verzonden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst; 
4 door ontzetting (royement) uit te spreken door de algemene vergadering 
van de leden met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de 
uitgebrachte geldige stemmen op een met redenen gemotiveerd voorstel 
van het Hoofdbestuur of ten minste dertig (30) stemgerechtigde leden. 
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Ontzetting kan uitsluitend worden uitgesproken, wanneer een lid handelt in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten 
spoedigste schriftelijk in kennis gesteld van het besluit tot ontzetting; het 
besluit bevat de opgave van de redenen die tot het besluit hebben geleid. 
Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één (1) 
maand nadat een besluit waarbij de rechten van het lid zijn beperkt of de 
verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid is bekend geworden of meegedeeld. 
Het besluit is dan niet op dat lid van toepassing. 
Een lid is niet bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen 
wanneer de aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen worden 
gewijzigd. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
BUITENLEDEN 
Artikel 9 
Als buitenleden kunnen tot de vereniging toetreden: 
1 echtgenoten of partners van gewone leden; 
2 tot het gezin van gewone leden behorende kinderen jonger dan 
zevenentwintig (27) jaar; 
3 de weduwen, weduwnaars of achtergebleven partners van personen die 
voor het gewone lidmaatschap in aanmerking kwamen, alsmede tot hun 
gezin behorende kinderen jonger dan zevenentwintig (27) jaar; 
4 langdurig bij Nationale-Nederlanden NV gedetacheerde externe medewerkers. 
Langdurig wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk Reglement. 
"Partner" in deze statuten wordt gedefinieerd conform het door de 
werkgever in zijn personeelsregelingen gehanteerde begrip "partner". 
Buitenleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, met 
uitzondering van stemrecht. 
Artikel 10 
Het buitenlidmaatschap vangt aan zodra men, na een daartoe gedaan schriftelijk 
verzoek, door of namens het Hoofdbestuur als buitenlid is toegelaten en 
ingeschreven. 
Artikel 11 
Het buitenlidmaatschap eindigt door: 
1 het overlijden van het buitenlid; 
2 schriftelijke opzegging door het buitenlid; 
3 schriftelijke opzegging door het bestuur, namens de vereniging. 
Opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden: 
a ingeval van wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde 
bedragen en 
b wanneer overigens redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap van het betreffende buitenlid te laten 
voortduren. 
Opzegging - door het buitenlid en/of het bestuur - is uitsluitend 
mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 
één (1) maand in welk geval het lidmaatschap afloopt aan het einde 
van de kalendermaand na het verstrijken van bedoelde termijn. 
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien het 
buitenlid niet meer voldoet aan de vereisten welke aan het 
lidmaatschap zijn gesteld en overigens indien redelijkerwijs niet van 
de vereniging of van het buitenlid gevergd kan worden het 
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lidmaatschap te laten voortduren. 
Tegen het besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap 
op de grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene 
beroep open op de algemene vergadering van de leden; dit beroep 
moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het buitenlid 
geschorst; 
4 ontzetting (royement) uit te spreken door de algemene vergadering van de 
leden met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de 
uitgebrachte geldige stemmen op een met redenen gemotiveerd voorstel 
van het Hoofdbestuur of ten minste dertig (30) stemgerechtigde leden. 
Ontzetting kan uitsluitend worden uitgesproken, wanneer een buitenlid 
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 
vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
Het betrokken buitenlid wordt ten spoedigste schriftelijk in kennis gesteld 
van het besluit tot ontzetting; het besluit bevat de opgave van de redenen 
die tot het besluit hebben geleid; 
5 het beëindigen, anders dan door overlijden, van het lidmaatschap van het 
gewone lid, waarop dit buitenlidmaatschap gebaseerd is. 
Een buitenlid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 
één (1) maand nadat een besluit waarbij de rechten van het buitenlid zijn 
beperkt of de verplichtingen zijn verzwaard, aan het buitenlid bekend is 
geworden of meegedeeld; het besluit is dan niet op dat buitenlid van toepassing. 
Een buitenlid is niet bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te 
zeggen wanneer de aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen 
worden gewijzigd. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
BUITENGEWONE LEDEN. 
Artikel 12 
Een ieder die volgens het in artikel 6 of artikel 9 van de statuten bepaalde niet in 
aanmerking komt voor het gewone lidmaatschap of van het buitenlidmaatschap 
kan in aanmerking komen voor het buitengewone lidmaatschap. 
Voor het buitengewone lidmaatschap komen in aanmerking alle medewerkers 
van Internationale Nederlanden Groep die lid zijn van de vereniging op het 
moment dat door Internationale Nederlanden Groep en/of Nationale- 
Nederlanden NV besloten wordt om voor deze medewerkers geen subsidie meer 
te verstrekken. Voor het buitengewone lidmaatschap komen tevens in 
aanmerking de gewone leden waarvoor, bij beëindiging van hun dienstverband 
door pensionering of een daarmee overeenkomende regeling of door blijvende 
invaliditeit, door de Internationale Nederlanden Groep of Nationale- 
Nederlanden NV geen subsidie meer wordt verstrekt. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen ook anderen in aanmerking komen voor het 
buitengewoon lidmaatschap. Om in die gevallen in aanmerking te komen moet 
in ieder geval: 
1 men door twee (2) gewone leden voorgedragen worden; 
2 het betreffende afdelingsbestuur (zie artikel 27) motiveren waarom 
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betrokkene als buitengewoon lid van de afdeling wordt voorgedragen; 
3 men voldoen aan de overige door het Hoofdbestuur gestelde voorwaarden. 
Na invulling door alle betrokken partijen en inzending van een door hen 
ondertekend, daartoe door het Hoofdbestuur bestemde formulier, zal het 
Hoofdbestuur beslissen over toelating van betrokkene tot de vereniging als 
buitengewoon lid. 
Artikel 13 
Het buitengewoon lidmaatschap vangt aan, zodra door het afdelingsbestuur aan 
de betrokkene is medegedeeld dat hij als lid is toegelaten. 
Artikel 14 
Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door: 
1 het overlijden van het lid; 
2 schriftelijke opzegging door het buitengewoon lid; 
3 schriftelijke opzegging door het bestuur, namens de vereniging. 
Opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden; 
a ingeval van wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde 
bedragen; en 
b wanneer overigens redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap van het betreffende buitengewoon lid te laten 
voortduren. 
Opzegging - door het buitengewoon lid en/of het bestuur - is uitsluitend 
mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één 
maand (1) in welk geval het lidmaatschap afloopt aan het einde van de 
kalendermaand na het verstrijken van bedoelde termijn. Het lidmaatschap 
kan onmiddellijk worden beëindigd indien het buitengewoon lid niet meer 
voldoet aan de vereisten welke aan het lidmaatschap zijn gesteld en 
overigens indien redelijkerwijs niet van de vereniging of van het 
buitengewoon lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. Tegen het besluit van het bestuur tot opzegging van het 
lidmaatschap op de grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de 
betrokkene beroep open op de algemene vergadering van de leden; dit 
beroep moet worden verzonden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van 
de kennisgeving van het besluit. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het buitengewoon lid geschorst; 
4 ontzetting (royement) uit te spreken door de algemene vergadering van de 
leden met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de 
uitgebrachte geldige stemmen op een met redenen gemotiveerd voorstel 
van het Hoofdbestuur of ten minste dertig (30) stemgerechtigde leden. 
Ontzetting kan uitsluitend worden uitgesproken, wanneer een 
buitengewoon lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 
van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het 
betrokken buitengewoon lid wordt ten spoedigste schriftelijk in kennis 
gesteld van het besluit tot ontzetting; het besluit bevat de opgave van de 
redenen die tot het besluit hebben geleid. 
Een buitengewoon lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen 
binnen één (1) maand nadat een besluit waarbij de rechten van het 
buitengewoon lid zijn beperkt of de verplichtingen zijn verzwaard, aan het 
buitengewoon lid bekend is geworden of meegedeeld; het besluit is dan niet op 
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dat buitengewoon lid van toepassing. Een buitengewoon lid is niet bevoegd het 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de aan het 
lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen worden gewijzigd. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
Artikel 15 
Buitengewone leden hebben dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, 
met uitzondering van stemrecht. 
LIDMAATSCHAPSVERPLICHTINGEN 
Artikel 16 
De leden zijn verplicht om: 
1 de jaarlijkse algemene contributie en de contributies van de afdelingen 
waarvan zij lid zijn te betalen; 
2 statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het 
bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na 
te leven; 
3 de belangen van de vereniging en van Nationale-Nederlanden NV niet te 
schaden; 
4 de overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden 
aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te 
aanvaarden en na te komen. 
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. 
DONATEURS 
Artikel 17 
Als donateur kunnen tot de vereniging toetreden zij, die de vereniging alleen 
geldelijk willen ondersteunen. 
Men is donateur, zodra en zolang tenminste de in het huishoudelijk reglement 
bedoelde bijdrage wordt voldaan. 
DE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN 
Artikel 18 
De algemene vergadering van leden is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij 
is binnen het kader van de vereniging bevoegd tot alle handelingen, waartoe niet 
bij of krachtens deze statuten een ander bevoegd is verklaard. 
Er zullen jaarlijks ten minste twee (2) algemene vergaderingen van leden 
plaatsvinden. 
In de maand december wordt een algemene vergadering van leden gehouden, 
waarin de begroting en de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar worden 
vastgesteld. 
Binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene 
vergadering van leden gehouden waarin het verslag over het vorige 
verenigingsjaar wordt vastgesteld en de decharge van het Hoofdbestuur wordt 
besproken. 
De bijeenroeping van deze vergaderingen geschiedt schriftelijk door het 
Hoofdbestuur, onder vermelding van de agendapunten. 
Heeft de bijeenroeping op de vijftiende (15e) van de vijfde(5e) maand na afloop 
van het verenigingsjaar nog niet plaatsgevonden, dan heeft elk stemgerechtigd 
lid de bevoegdheid daartoe. 
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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN 
Artikel 19 
Buitengewone algemene vergaderingen van leden worden gehouden: 
1 op verlangen van het dagelijks bestuur; 
2 op verlangen van de meerderheid van het Hoofdbestuur; 
3 op verlangen van ten minste dertig (30) stemgerechtigde leden. 
Artikel 20 
Wanneer een verlangen, als bedoeld in artikel 19, aan het Hoofdbestuur is 
kenbaar gemaakt, moet de vergadering binnen een maand plaats vinden. Blijft 
het Hoofdbestuur in gebreke de vergadering tijdig bijeen te roepen, dan heeft 
elk stemgerechtigd lid daartoe de bevoegdheid. 
HET STEMRECHT 
Artikel 21 
Stemgerechtigd zijn de gewone leden, de erevoorzitters, de ereleden en de leden 
van verdienste. 
HET HOOFDBESTUUR 
Artikel 22 
De vereniging wordt geleid door een Hoofdbestuur bestaande uit minimaal vijf 
(5) personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. 
Artikel 23 
De leden van het Hoofdbestuur worden gekozen door de algemene vergadering 
van leden uit de meerderjarige stemgerechtigde leden, voor de duur van drie (3) 
jaar. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door de 
leden van het Hoofdbestuur in onderling overleg verdeeld. 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
Artikel 24 
De wijze van samenstelling, kandidaatstelling, verkiezing, ontslag en aftreden 
van het Hoofdbestuur wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld. 
Artikel 25 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door hetzij het Hoofdbestuur, hetzij het 
dagelijks bestuur. Het Hoofdbestuur kan zich ter zake van haar 
vertegenwoordigingsbevoegdheid door één of meer schriftelijk 
gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, binnen in de volmacht nauwkeurig 
omschreven grenzen. 
Voor aangelegenheden een afdeling betreffende kan de vereniging 
vertegenwoordigd worden door de voorzitter van een afdelingsbestuur, tezamen 
met de secretaris van dat afdelingsbestuur. 
AFDELINGEN 
Artikel 26 
Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid, voor de door de leden binnen het kader 
van de vereniging uit te oefenen activiteiten, afdelingen in het leven te roepen. 
Een afdeling wordt gevormd door alle leden die bij die afdeling zijn 
ingeschreven en daarvoor de afdelingsbijdrage betalen. 
De afdelingen zijn ondergeschikt aan de vereniging: 
1 ter zake van het financieel beleid; 
2 indien en voor zover de afdeling of haar leden optreden voor, samenwerken 
met of tegenover derden; 
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3 met betrekking tot de vraag of een handeling of beslissing van een afdeling 
verenigbaar is met het doel en de aard van de vereniging. 
AFDELINGSBESTUREN 
Artikel 27 
De afdelingen worden geleid door afdelingsbesturen, bestaande uit ten minste 
drie (3) leden, waaronder één voorzitter, één secretaris en één penningmeester. 
Het Hoofdbestuur is bevoegd toestemming te geven om de functies van 
secretaris en penningmeester door één persoon uit te laten oefenen. 
Met inachtneming van de door het Hoofdbestuur uitgestippelde beleidslijnen en 
op basis van het in de statuten van de vereniging bepaalde, behartigen de 
afdelingsbesturen zelfstandig de belangen van hun afdelingen, waar nodig na 
overleg met de door het Hoofdbestuur aangewezen persoon die als 
contactpersoon voor de afdeling optreedt of zijn plaatsvervanger. 
VERKIEZING AFDELINGSBESTUREN 
Artikel 28 
De leden van de afdelingsbesturen worden gekozen door en uit de 
stemgerechtigde leden van de betrokken afdeling. Zij moeten meerderjarig zijn. 
De voorzitter van het afdelingsbestuur wordt in functie gekozen. 
VERENIGINGSRAAD 
Artikel 29 
De voorzitters en penningmeesters van alle in overeenstemming met artikel 26 
opgerichte afdelingen vormen tezamen de verenigingsraad. Deze 
verenigingsraad komt ten minste tweemaal per jaar, voorafgaand aan de 
algemene vergadering van leden, bijeen met het Hoofdbestuur. 
De verenigingsraad staat onder voorzitterschap van de voorzitter van het 
Hoofdbestuur. 
De verenigingsraad brengt aan het Hoofdbestuur advies uit ter zake van de 
begroting voor het toekomstige boekjaar. 
De verenigingsraad wordt door het Hoofdbestuur gehoord alvorens besloten 
wordt tot het oprichten van een nieuwe afdeling. 
De verenigingsraad brengt advies uit aan de algemene vergadering van leden 
over een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement. 
COMMISSIES 
Artikel 30 
Het Hoofdbestuur kan zich bij de uitvoering van haar taak terzijde laten staan 
door commissies. 
Die commissies oefenen hun taak uit aan de hand van door het Hoofdbestuur 
verstrekte richtlijnen. 
Artikel 31 
De bevoegdheid tot het instellen van een commissie berust bij de algemene 
vergadering van leden. 
Een commissie bestaat uit ten minste drie (3) stemgerechtigde leden, waaronder 
een door het Hoofdbestuur aangewezen lid, die als voorzitter van de commissie 
optreedt. 
Artikel 32 
De leden van een commissie worden telkens voor de tijd van drie (3) jaar 
gekozen. Met inachtneming van het in artikel 31 bepaalde geschiedt de 
verkiezing van leden van een commissie door de algemene vergadering van 
leden. 
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Artikel 33 
De wijze van samenstelling van commissies en verkiezing en aftreden van 
commissieleden worden nader bij huishoudelijk reglement geregeld. 
Artikel 34 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 31 geschiedt de verdeling van de 
door het Hoofdbestuur wenselijk geachte functies door de leden van de 
commissie in onderling overleg en bij gebreke van overeenstemming door het 
Hoofdbestuur. 
BEVOEGDHEDEN HOOFDBESTUUR TEN OPZICHTE VAN 
AFDELINGEN 
Artikel 35 
Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid, ten aanzien van de in artikel 26 
genoemde onderwerpen, zo nodig in te grijpen in de gang van zaken bij een 
afdeling. Het licht daarover de verenigingsraad in. 
Artikel 36 
Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid een afdeling, wiens bestaan door de 
leden van de betreffende afdeling niet langer noodzakelijk dan wel wenselijk 
geacht wordt, op te heffen. Het Hoofdbestuur licht hierover de verenigingsraad 
in. 
JAARVERSLAG EN KASCOMMISSIE 
Artikel 37 
1 Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. 
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. 
3 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na 
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn 
door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na 
verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in 
rechte van het bestuur vorderen. 
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3, zeven jaren 
lang te bewaren. 
Artikel 38 
De kascommissie controleert de financiën van de vereniging en brengt jaarlijks 
op de algemene vergadering van leden schriftelijk verslag uit. 
Goedkeuring daarvan door de algemene vergadering van leden dechargeert de 
penningmeester en de overige leden van het Hoofdbestuur. 
De kascommissie bestaat uit ten minste drie (3) stemgerechtigde leden. 
De leden van de kascommissie mogen: 
1 geen lid zijn van het Hoofdbestuur; 
2 geen penningmeester zijn van een afdelingsbestuur; 
3 niet in dienst zijn van de vereniging of door of namens Nationale-Nederlanden NV zijn 
aangesteld om werkzaamheden voor de vereniging 
uit te voeren. 
Bij voorkeur zullen de leden van de kascommissie geen: 
1 lid zijn van een andere commissie; 
2 bestuursfunctie binnen een afdeling vervullen. 
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1Zij worden jaarlijks door de algemene vergadering van leden voor de tijd van 
één jaar benoemd. Men is verkiesbaar tot lid van de kascommissie indien men 
in de afgelopen vijf (5) jaar niet meer dan tweemaal lid is geweest van de 
kascommissie. 
VOLMACHT 
Artikel 39 
De algemene vergadering van leden kan, met een meerderheid van ten minste 
drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte geldige stemmen, aan het Hoofdbestuur 
volmacht verlenen voor de in artikel 5 genoemde benoeming van leden van 
verdienste en de in artikel 31 genoemde instelling van commissies. 
Tevens kan een volmacht verleend worden voor het oprichten van nieuwe 
afdelingen, zonder advies van de verenigingsraad, zoals beschreven in artikel 
26. 
De algemene vergadering van leden kan op dezelfde wijze een verleende 
volmacht intrekken. 
STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 40 
De algemene vergadering van leden stelt een huishoudelijk reglement vast, 
waarin dat wordt geregeld wat nadere regeling behoeft. Bepalingen van het 
huishoudelijk reglement, welke in strijd zijn met deze statuten, zijn nietig. 
Artikel 41 
1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht 
dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen 
met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden 
voorgesteld. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 
eenentwintig (21) dagen. 
2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) 
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. 
3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde (2/3) van de 
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige leden. 
4 Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing indien ter 
algemene vergadering alle leden tegenwoordig zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 
5 Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder 
lid van het hoofdbestuur bevoegd. 
6 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en 
de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging gevestigd is. 
7 Een bepaling in deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een 
of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met 
inachtneming van gelijke beperking. 
ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
Artikel 42 
1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
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vergadering. Het bepaalde in lid 1, lid 2, lid 3 en lid 4 van artikel 41 is van 
overeenkomstige toepassing. 
2 Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
3 Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het 
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij 
het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het 
batig saldo worden gegeven. 
4 Na haar ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven 
de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van 
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, 
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 43 
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemene 
vergadering van leden. 


