STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB)
(statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 16 november 2017)
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs, hierna te noemen "de
vereniging".
2. De vereniging is gevestigd te Amersfoort.
Duur
Artikel 2
De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.
Verenigingsjaar
Artikel 3
Het verenigingsjaar duurt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
Doel en middelen
Artikel 4
1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot nut van het beroep van agrarisch
bedrijfsadviseur, ter behartiging van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden en ter
ondersteuning van haar leden bij de uitoefening van hun beroep in het belang van ondernemers in de
agrarische sector.
2. Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten gericht op het verspreiden van informatie en kennis zowel
binnen als buiten de vereniging en mede gericht op de promotie van het beroep van agrarisch
bedrijfsadviseur
b. het bevorderen van kennisontwikkeling en onderzoek
c. het (doen) geven van aanvullende scholing
d. samenwerking met derden zowel in nationaal als in internationaal verband
e. het stellen van regels voor de beroepsuitoefening van haar gewone leden en aspirant-leden,
alsmede het toezicht op de naleving daarvan
f. de instelling van een gereglementeerde tuchtrechtspraak
g. de instelling van een orgaan tot beslechting van geschillen
h. alle andere middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. De vereniging kent aspirant-leden, gewone leden, buitengewone leden en studentenleden.
2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden onder leden zowel gewone als
buitengewone leden verstaan en onder lidmaatschap het gewone zowel als het buitengewone
lidmaatschap.
Artikel 6
1. Het gewone lidmaatschap kan worden verworven door hen die:
a. te goeder naam en faam bekend staan en meerderjarig zijn;
b. qua theoretische opleiding aan één van de volgende eisen voldoen:
1. een met goed gevolg afgeronde agrarische opleiding op HBO- of WO-niveau;
2. een met goed gevolg afgeronde HBO- of WO-opleiding bedrijfskunde of economie met agrarische
achtergrond/ervaring, dan wel aantoonbaar functionerend hierin op HBO/WO werk- en
denkniveau door gerichte studies, langdurige ervaring en expertise;
c. beschikken over een aantoonbare werkervaring van tenminste vijf jaar, waarvan tenminste drie jaar
als zelfstandig bedrijfsadviseur - direct of indirect - ten behoeve van primaire agrarische bedrijven
voor tenminste 50% van de werktijd.

2.

Het voldoen aan de vereisten als genoemd in het vorige lid dient te geschieden door overlegging van
diploma's, getuigschriften of andere bewijsstukken ter zake, zulks ten genoegen van de commissie
voor de toelating.

Artikel 7
1. Het buitengewoon lidmaatschap kan worden verworven door hen die voldoen aan alle vereisten voor
toelating tot het gewone lidmaatschap, maar het beroep van agrarisch bedrijfsadviseur niet
uitoefenen.
2. Het is het buitengewoon lid niet toegestaan de titel “agrarisch bedrijfsadviseur” in enigerlei vorm te
voeren, dan wel zich als zodanig te presenteren.
Artikel 8
1. Het aspirant-lidmaatschap kan worden verworven door hen die te goeder naam en faam bekend staan
en een opleiding als genoemd in artikel 6 lid 1 letter b met goed gevolg hebben afgerond maar nog niet
kunnen voldoen aan het vereiste genoemd in artikel 6 lid 1 letter c.
2. Het studentenlidmaatschap kan worden verworven door hen die kunnen bewijzen dat zij een
bedrijfskundige agrarische opleiding volgen en nog niet ingestroomd zijn in een betrekking, waarbij zij
zich beroepsmatig inzetten als (agrarisch) bedrijfsadviseur of hieraan verbonden beroepsgroepen. Het
studentenlidmaatschap kent rechten en plichten buiten de scope van de statuten en worden
vooralsnog in een separaat document vastgelegd.
Toelating van leden en aspirant-leden
Artikel 9
1. Over de toelating tot het lidmaatschap c.q. het aspirant-lidmaatschap beslist het bestuur binnen één
maand na ontvangst van de aanvraag, nadat de commissie voor de toelating daaromtrent advies heeft
uitgebracht.
2. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de aanvraag en de
toelating.
3. Weigering van toelating vindt plaats onder opgaaf van redenen.
4. Op een beslissing van het bestuur, inhoudende weigering van toelating, staat gedurende zes weken na
dagtekening van de beslissing beroep open bij een daartoe aangewezen commissie van beroep.
5. Een beroep als bedoeld in het voorgaande lid wordt ingesteld bij een met redenen omkleed
beroepschrift, bij de commissie van beroep in te dienen met een afschrift van de beslissing waartegen
het beroep is gericht.
6. Indien de beslissing van de commissie van beroep ongegrondverklaring van de weigering inhoudt, volgt
automatisch toelating tot het lidmaatschap.
7. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de behandeling van
beroepschriften door de commissie van beroep.
8. Zij die tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten worden ingeschreven in het register van agrarische
bedrijfsadviseurs. Het register wordt gehouden op het secretariaat van de vereniging.
Einde van het lidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap
Artikel 10
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid
b. door opzegging door het lid
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden in gevallen in deze statuten genoemd,
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten aan het
lidmaatschap zijn gesteld, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren
d. door ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt

2.

3.
4.

Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur tegen het einde van een
verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een lid kan echter zijn
lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs van hen niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Ontzetting geschiedt door het bestuur:
a. ingevolge een besluit van de algemene vergadering
b. ingevolge een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van een tuchtorgaan van de vereniging.
Het bestuur stelt de betrokkene ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis van het
desbetreffende besluit van de algemene vergadering.

Artikel 11
1. Het aspirant-lidmaatschap eindigt op gelijke wijze als in artikel 10 lid 1 bepaald, door het verstrijken
van een termijn van acht jaar, gerekend vanaf de dag van toelating tot het aspirant-lidmaatschap, dan
wel door het voldoen aan de vereisten tot toelating tot het lidmaatschap van de vereniging, zoals
genoemd in artikel 6 lid 1 van de statuten.
2. In bijzondere gevallen kan de in het eerste lid genoemde termijn op verzoek van de betrokkene door
het bestuur worden verlengd. Het bestuur is bevoegd hieraan voorwaarden te verbinden.
3. Het bepaalde in artikel 10 leden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12
Beëindiging van het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap door opzegging kan niet plaatsvinden indien
tegen de betrokkene een klacht aanhangig is bij een tuchtorgaan van de vereniging.
Bestuur
Artikel 13
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf leden.
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd voor een
termijn van vier jaar, die verlengd kan worden met een tweede termijn van vier jaar en met dien
verstande dat gemiddeld tweejaarlijks één van de bestuursleden aftreedt volgens een door het
bestuur vastgesteld rooster. Aspirant-leden zijn uitgesloten van zitting in het bestuur.
3. De algemene vergadering wijst op voordracht van het bestuur uit de bestuursleden de voorzitter aan.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
5. Bestuursleden worden gekozen uit de daartoe voorgedragen kandidaten. Bij het voordragen van
kandidaten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenredige vertegenwoordiging binnen
het bestuur van de bij de leden aanwezige specialisaties en deskundigheden.
6. Het bestuur stelt per vacature tenminste één kandidaat. De namen van die kandidaten worden bij de
oproeping voor de algemene vergadering bekend gemaakt.
7. Tenminste vijf stemgerechtigde leden kunnen gezamenlijk eveneens kandidaten stellen.
8. Een lid kan slechts voor één vacature kandidaat zijn.
9. Kandidaten kunnen slechts zijn, zij die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt aan het
einde van hun eerste termijn als bestuurslid.
10. Een aftredend bestuurslid is eenmaal terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de voorzitter na
zijn benoeming als zodanig in ieder geval nog éénmaal herkiesbaar is.
11. Een nieuw gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
12. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de kandidaatstelling, de
benoeming en de taken van de bestuursleden.
13. De algemene vergadering stelt de aan de bestuursleden toe te kennen vacatiegelden en eventuele
overige vergoedingen vast.

Artikel 14
1. Het bestuur houdt toezicht op naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging.
2. Het bestuur is gehouden passende maatregelen te treffen, indien naar zijn oordeel een lid of een
aspirant-lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of heeft
gehandeld.
Einde bestuurslidmaatschap, schorsing
Artikel 15
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
b. door bedanken
c. door periodiek aftreden
d. in het jaar waarin het bestuurslid de leeftijd van zeventig jaar bereikt.
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 16
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten.
2. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt het
niettemin zijn bevoegdheden.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter casu
quo de plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris.
4. Het bestuur kan één of meer van zijn leden en/of andere personen machtigen in bepaalde gevallen
namens het bestuur te handelen en de vereniging te binden.
5. De leden van het bestuur zijn persoonlijk niet aansprakelijk voor hetgeen zij in de rechtmatige
uitoefening van hun functie verrichten.
Secretariaat
Artikel 17
Teneinde de activiteiten van de vereniging, het bestuur casu quo de secretaris uit te voeren en te
ondersteunen kan het bestuur overgaan tot instelling van een secretariaatsbureau, dan wel
verenigingsactiviteiten bij derden onderbrengen.
Commissies en werkgroepen
Artikel 18
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur overgaan tot het instellen van commissies
en werkgroepen, waarvan de werkwijze, taken en bevoegdheden alsmede de benoeming en het
ontslag van de leden bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.
2. De leden van commissies en werkgroepen zijn persoonlijk niet aansprakelijk voor hetgeen zij in de
rechtmatige uitoefening van hun functie verrichten.
Contributies, bijdragen, entreegelden en heffingen
Artikel 19
1. De leden en aspirant-leden zijn verplicht tot betaling van contributie en eventuele andere bijdragen,
die jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld.
2. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering de hoogte van het entreegeld voor het lidmaatschap
vastgesteld.
3. De algemene vergadering kan gedifferentieerde contributiebedragen vaststellen.
4. Een lid of aspirant-lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap de
toepasselijkheid van een besluit tot contributieverhoging of tot het opleggen van bepaalde bijdragen
en heffingen te zijner opzichte uitsluiten.

5.
6.

Het bestuur is bevoegd een voorheffing vast te stellen op basis van de contributie casu quo bijdrage
die in het voorgaande jaar werd geheven.
Contributies, bijdragen, entreegelden en heffingen zijn verschuldigd op de bij huishoudelijk reglement
bepaalde wijze.

Geldmiddelen
Artikel 20
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en nadere bijdragen van leden en aspirant-leden
b. door de algemene vergadering goedgekeurde heffingen
c. alle andere baten en inkomsten.
Algemene vergaderingen
Artikel 21
1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering gehouden.
2. Buitengewone algemene vergaderingen worden belegd indien:
a. het bestuur dit noodzakelijk acht of indien
b. tenminste vijfentwintig leden het bestuur schriftelijk - onder opgave van de agendapunten - daarom
vragen.
3. Oproepen voor algemene vergaderingen worden tenminste acht dagen tevoren, schriftelijk met
vermelding van de agendapunten, door het bestuur gedaan.
4. In een geval als bedoeld in lid 2 letter b van dit artikel is het bestuur verplicht de gevraagde algemene
vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te doen plaatsvinden. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de aanvragers de algemene
vergadering zelf bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept
en zonodig zelf in de leiding van de vergadering voorzien.
5. Voorstellen van leden ter plaatsing op de agenda moeten tenminste veertien dagen vóór de algemene
vergadering bij het bestuur zijn binnengekomen.
6. De algemene vergadering is bevoegd tot het nemen van geldige besluiten omtrent niet op de agenda
vermelde voorstellen van het bestuur mits
a. bij de stemming daarover tenminste één tiende gedeelte van de leden aanwezig is en
b. zodanige voorstellen tenminste tweederde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
verwerven.
7. Een vergadering als bedoeld in lid 2 letter b van dit artikel kan slechts geldige besluiten nemen met
betrekking tot de agendapunten die in het verzoek voorkomen.
Artikel 22
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te (laten)
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt in de jaarvergadering zijn verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en legt,
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten alsmede van het rapport van de in
lid 3 genoemde accountant of deskundige, rekening en verantwoording af over zijn in dat jaar
gevoerde bestuur.
3. Een accountant of andere deskundige wordt ingeschakeld voor het voeren van de benodigde
administratie en fiscale advisering.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, buitengewone en ereleden een
kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Goedkeuring van de in lid 2 genoemde stukken door de algemene vergadering strekt het bestuur tot
decharge.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoel in de leden 1 en 2, tien jaar te bewaren.

Artikel 23
In de jaarvergadering bedoeld in artikel 21 lid 1, komen naast hetgeen is vermeld in artikel 22 lid 2, mede
aan de orde:
a. de voorziening in vacatures
b. de benoeming, eventueel met een doorlopende opdracht, van de in artikel 22 lid 3 genoemde
accountant of andere deskundig
c. de vaststelling van de jaarlijkse contributie, bijdragen en entreegelden
d. de vaststelling van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; het bestuur dient daartoe een
ontwerpbegroting in.
Artikel 24
1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder
één stem.
2. Een lid kan zijn stem niet bij volmacht doen uitbrengen.
3. Een aspirant-lid heeft toegang tot de algemene vergadering, doch heeft geen stemrecht.
Artikel 25
De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij ontstentenis of belet wordt hij vervangen door de
plaatsvervangend voorzitter; bij ontstentenis of belet van deze door een van de andere bestuursleden aan
te wijzen door het bestuur.
Besluitvorming
Artikel 26
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de
vereniging genomen en geschieden alle benoemingen met volstrekte meerderheid van stemmen, te
weten met meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarbij blanco of niet juist
uitgebrachte stemmen als ongeldig worden beschouwd.
2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Stemming bij acclamatie kan worden
toegestaan.
3. Verdere voorschriften omtrent stemmingen kunnen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.
Geschillen
Tuchtrechtspraak
Artikel 27
1. De vereniging kan voorzien in een stelsel van tuchtrechtspraak.
2. De tuchtrechtspraak heeft tot doel het weren en beteugelen van misslagen van leden in de uitoefening
van hun beroep, van inbreuken op de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en van
aantasting van de eer van de stand van de agrarische bedrijfsadviseurs.
3. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door een raad van tucht en in beroep, tevens
in hoogste ressort, door de raad van beroep.
4. De leden van de tuchtcolleges zijn persoonlijk niet aansprakelijk voor hetgeen zij in de rechtmatige
uitoefening van hun functie verrichten.
5. Aan de tuchtrechtspraak zijn onderworpen de leden en de aspirant-leden van de vereniging en
anderen die zich jegens de vereniging bij overeenkomst tot naleving van de statuten, reglementen en
besluiten van de vereniging hebben verbonden.
6. Indien een lid of aspirant-lid het (aspirant-)lidmaatschap van de vereniging beëindigt of verliest, blijft
de betrokkene aan de tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van handelingen en gedragingen die
hebben plaatsgevonden gedurende de periode dat hij/zij (aspirant-)lid was.
7. Indien een persoon als bedoeld in lid 6 van dit artikel het (aspirant-)lidmaatschap van de vereniging
(opnieuw) verwerft, is hij/zij bovendien aan deze rechtspraak onderworpen ter zake van handelingen
en gedragingen die hebben plaatsgevonden gedurende de periode dat hij/zij geen (aspirant-)lid was.
8. Leden en aspirant-leden van de vereniging verlenen medewerking aan de rechtsgang met betrekking
tot een tegen hen gerezen bezwaar.

Artikel 28
1. Het berechtende college kan, al dan niet onder het stellen van bijkomende voorwaarden, een der
volgende maatregelen treffen:
a. schriftelijk waarschuwen
b. schriftelijk berispen
c. schorsen als (aspirant-)lid van de vereniging voor ten hoogste zes maanden
d. vervallen verklaren van het (aspirant-)lidmaatschap van de vereniging.
2. Tegen hen die zich jegens de vereniging bij overeenkomst tot naleving van de statuten, reglementen
en besluiten van de vereniging hebben verbonden, kan het berechtende college één van de
maatregelen treffen als nader bij die overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Gedurende de schorsingsperiode heeft de geschorste niet het recht de relatie met de vereniging op
enigerlei wijze te vermelden of te doen vermelden en verliest hij/zij de functies waarvoor het
lidmaatschap van de vereniging is vereist.
4. De maatregel van schorsing als (aspirant-)lid van de vereniging gaat in bij het onherroepelijk worden
van de uitspraak of op zodanig tijdstip nadien als in de uitspraak is bepaald.
5. Het berechtende college kan bij zijn uitspraak bepalen, dat de uitspraak geheel of gedeeltelijk zal
worden openbaar gemaakt, al dan niet met vermelding van de gronden waarop zij berust. Het bepaalt
daarbij tevens op welke wijze de openbaarmaking door het bestuur zal geschieden.
6. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor de ten uitvoerlegging van de maatregelen bedoeld in
het eerste lid van dit artikel. De tenuitvoerlegging en de openbaarmaking geschieden niet voordat de
uitspraak onherroepelijk is geworden.
7. De verdere regeling van de tuchtrechtspraak geschiedt bij een door de algemene vergadering
vastgesteld reglement op de tuchtrechtspraak.
Arbitrage
Artikel 28a
1. Geschillen over de wijze van uitvoering van de overeenkomst tussen een lid van de vereniging en een
cliënt worden met uitsluiting van de gewone rechter in eerste aanleg berecht door een scheidsgerecht,
dat in beginsel bij wijze van arbitrage spreekt, en in hoger beroep, tevens hoogste ressort, door een
college van beroep.
2. De arbitrageprocedure wordt geregeld in een door de algemene ledenvergadering vastgesteld
arbitragereglement.
Wijziging van de statuten
Artikel 29
1. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten door een blijkens de oproeping daartoe of mede
daartoe belegde algemene vergadering. Voor het nemen van besluiten tot wijziging van de statuten is
een meerderheid van tweederde der geldig uitgebracht stemmen vereist.
2. De oproeping tot een vergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel dient vergezeld te gaan
van een uitgewerkt voorstel tot wijziging van de statuten.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de algemene vergadering 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 afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. Hiervan wordt melding gemaakt op de agenda.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of een ander daartoe door de algemene vergadering
gemachtigd persoon bevoegd onder overlegging van een uittreksel van de notulen van de vergadering.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 30
1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een blijkens de oproeping daartoe of
mede daartoe belegde algemene vergadering.
2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met tenminste drievierde
der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin bij de stemming tenminste de
helft van het aantal leden aanwezig is.
3. Is het bij de stemmingen vereiste aantal leden niet aanwezig, dan dient na verloop van één maand,
doch binnen twee maanden, opnieuw een algemene vergadering te worden uitgeschreven, waarin
dan, ongeacht het aantal aanwezige leden, met tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte
stemmen over zodanig voorstel een geldig besluit kan worden genomen.
4. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering beslissen welke bestemming aan de
bezittingen en het liquidatiesaldo van de vereniging zal worden gegeven.
Reglementen
Artikel 31
1. Alle reglementen ter uitwerking en/of uitvoering van het in deze statuten bepaalde worden op
voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld. Besluiten tot het vaststellen of
wijzigen van een reglement kunnen slechts met een meerderheid van tweederde der geldig
uitgebrachte stemmen in een blijkens de oproeping daartoe of mede daartoe belegde algemene
vergadering worden genomen.
2. Het bestuur is bevoegd, wanneer hem uitvoering van reglementen is opgedragen, ten aanzien daarvan
uitvoeringsbeschikkingen uit te vaardigen die de leden en aspirant-leden binden.
3. De reglementen en de uitvoeringsbeschikkingen mogen geen met de statuten of de wet strijdige
bepalingen bevatten.
4. De uitvoeringsbeschikkingen moeten achteraf door de eerstvolgende algemene vergadering worden
goedgekeurd. Niet goedgekeurde (gedeelten van) uitvoeringsbeschikkingen worden geacht nimmer
van kracht te zijn geweest.
Slotbepaling
Artikel 32
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.

