
Statuten van de Haagse atletiek vereniging HAAG-Atletiek

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Haag Atletiek, hierna te noemen de vereniging.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage.
3. De vereniging is de rechtsopvolger van de volgende verenigingen:

a. de Haagsche Athletiek Vereeniging “Vlug en Lenig”, opgericht op 24 januari 1913;
b. de  Nederlandsche  Athletiek  Vereeniging  Sportvriendenkring  “De  Trekvogels”,  opgericht  op  16  september 

1922;
c. de Haagsche Athletiekvereniging “Lenig door Athletiek”, opgericht op 22 april 1937;
d. de Haagsche Scholieren Athletiekvereniging “Celebes”, opgericht op 6 september 1940; en 
e. de Haagse Dames Atletiekvereniging “Olympia 48”, opgericht op 1 september 1948.

Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel: het door haar leden doen beoefenen en het bevorderen van alle aspecten van de 

atletieksport in de meest ruime zin van het woord.
2. Zij spant zich in dit doel onder meer te bereiken door:

a. haar leden in de gelegenheid te stellen om de verschillende aspecten van de atletieksport te beoefenen; 
b. voor haar leden trainingen te organiseren; 
c. zich in te zetten voor het instandhouden van de noodzakelijke atletiekaccommodatie;
d. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, hierna te noemen: KNAU;
e. haar  leden  in  staat  te  stellen  om  deel  te  nemen  aan  door  de  KNAU  georganiseerde  of  goedgekeurde 

atletiekevenementen, opleidingen en andere activiteiten;
f. het uitgeven van een verenigingsblad;
g. alle andere middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Lidmaatschap
Artikel 3
1. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn. 
2. De vereniging kent de volgende categorieën leden:

a. pupillen;
b. junioren;
c. senioren;
d. veteranen;
e. ereleden;
f. leden van verdienste,

3. Voor de leeftijdsindeling van de categorieën genoemd in art  3 lid  a  t/m d wordt  verwezen naar  de vigerende 
indeling van de KNAU. 

4. Ereleden zijn leden die wegens hun zeer bijzondere verdiensten voor de vereniging door de vereniging tot erelid 
zijn benoemd. 

5. Leden van verdienste zijn leden die wegens hun verdiensten voor de vereniging door de vereniging tot lid van 
verdienste zijn benoemd.

6. Alle leden vanaf 18 jaar zijn verkiesbaar tot lid van het bestuur en lid van de ledenraad van de vereniging; 
7. Alle leden vanaf 12 jaar hebben stemrecht voor de leden van de ledenraad.

Artikel 4
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur.
2. Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNAU, kunnen lid zijn van de 

vereniging.
3. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van 

de KNAU worden toegelaten, of van wie de KNAU het lidmaatschap heeft beëindigd.
Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de KNAU aan te vragen voor elk lid van de vereniging dat actief de 
sport beoefent, enige functie bekleedt of anderszins lid is van de vereniging; het bestuur van de KNAU is bevoegd 
te controleren of hieraan is voldaan.
Tenzij het bestuur binnen zes weken na de ontvangst van een aanmelding schriftelijk mededeelt aan de aanmelder 
dat hij of zij niet wordt toegelaten tot het lidmaatschap van de vereniging, wordt betrokkene lid van de vereniging. 
Tegen een besluit van het bestuur tot niet-toelating als lid van de vereniging kan de betrokkene binnen zes weken 
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na de ontvangst van dit besluit schriftelijk beroep instellen op de ledenraad van de vereniging, en deze verzoeken 
om hem of haar alsnog als lid van de vereniging toe te laten.

4. Het bestuur houdt een ledenlijst bij waarop alle leden van de vereniging met hun naam en adres zijn vermeld. De 
leden zijn verplicht om de secretaris van de vereniging onverwijld schriftelijk te informeren omtrent een wijziging 
van hun naam of hun adres. Het bestuur draagt er zorg voor, dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te 
worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNAU.

5. Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan tot het einde van het lopende kalenderjaar

Verplichtingen van de leden

Artikel 5

De leden van de vereniging zijn verplicht om:

a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de ledenraad en 
de commissies van de vereniging na te leven;

b. de belangen van de vereniging in het bijzonder en de belangen van de atletieksport in het algemeen niet te schaden; 

c. de statuten en de reglementen van de KNAU, alsmede de besluiten van haar organen na te leven;

                            d.    de door de KNAU van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de International Association of Athletics

        Federations en de European Athletic Association na te leven;

e.    alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen die de KNAU in naam van de vereniging aangaat, voor

zover die verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.

Einde van het lidmaatschap en schorsing

Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid;

c. door schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging wanneer het lid zijn of 
haar verplichtingen op grond van artikel 5 van deze statuten niet nakomt of anderszins in redelijkheid van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De redenen voor het besluit van het 
bestuur worden bij de schriftelijke opzegging vermeld;

d. door ontzetting uit het lidmaatschap op grond van artikel 7 van deze statuten.

2. Een lid kan zijn of haar lidmaatschap van de vereniging slechts opzeggen tegen het einde van een kalenderjaar, met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden, schriftelijk en gericht aan de secretaris van 
het bestuur. 

3. Een opzegging van het lidmaatschap door een lid, die de secretaris van het bestuur na de opzeggingstermijn van 
twee maanden ontvangt, doet het lidmaatschap pas eindigen tegen het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. 

4. Een lid is niet bevoegd om door opzegging van zijn of haar lidmaatschap een besluit waarbij verplichtingen van de 
leden van financiële aard zijn verzwaard te zijnen of haren opzichte uit te sluiten.

5. Tegen een besluit van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap op grond van het bepaalde in het eerste lid, 
onder c, kan het betrokken lid binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke opzegging door het bestuur 
schriftelijk  beroep  instellen  op  de  ledenraad  van  de  vereniging.  Gedurende  de  beroepstermijn  en  zolang  de 
ledenraad nog niet op het beroep heeft beslist is het betrokken lid geschorst.

Tuchtrechtspraak

Artikel 7

1. Een lid is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met zijn of haar 
verplichtingen op grond van artikel 5.
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2. Het bestuur beslist, hetzij op schriftelijk verzoek van een of meer leden hetzij op eigen initiatief, over het indienen 
van een klacht tegen een lid van de vereniging bij een door het bestuur in te stellen tuchtcommissie van drie leden.

3. De tuchtcommissie heeft een permanent karakter en bestaat uit drie leden, die voor drie jaar worden benoemd. Elk 
lid van de tuchtcommissie kan maximaal drie keer worden herbenoemd.

4. De tuchtcommissie neemt de klacht in behandeling en stelt het betrokken lid in de gelegenheid zijn zienswijze naar 
voren te brengen  in een zitting van de tuchtcommissie. Het betrokken lid kan zich door een raadsman laten 
bijstaan. De tuchtcommissie maakt haar beslissing schriftelijk kenbaar binnen een termijn van twee weken na de 
datum van de vergadering en kan deze termijn met twee weken verlengen.

5. Indien de tuchtcommissie de klacht geheel of ten dele gegrond bevindt kan zij het betrokken lid een of meer van de 
volgende tuchtmaatregelen opleggen:

a. een mondelinge waarschuwing;

b. een schriftelijke berisping;

c. het betalen van schadevergoeding;

d. een geldboete van ten hoogste honderd Euro;

e. uitsluiting van het deelnemen aan bepaalde activiteiten van de vereniging voor ten hoogste één jaar;  

f. ontzegging van het recht om een of meer functies binnen de vereniging uit te oefenen;

g. schorsing van het lid voor ten hoogste één jaar, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel;

h. ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging.

6. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij of zij geen toegang tot het  terrein en de gebouwen van de 
vereniging en is hij of zij uitgesloten van het deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.

7. De tuchtcommissie stelt het betrokken lid schriftelijk in kennis van haar besluit tot het opleggen van een of meer 
tuchtmaatregelen, genoemd in het vijfde lid, onder b tot en met h, onder vermelding de motivering van haar besluit, 
en zendt de secretaris van het bestuur een afschrift hiervan.

8. Tegen een besluit van de tuchtcommissie tot het opleggen van een of meer tuchtmaatregelen, genoemd in het vijfde 
lid, onder b tot en met h, kan het betrokken lid binnen zes weken na de ontvangst van dit besluit schriftelijk beroep 
instellen op de ledenraad van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en zolang de ledenraad nog niet op het 
beroep heeft beslist blijven de tuchtmaatregelen, genoemd in het vijfde lid, onder b, e, f en g, van kracht, worden de 
tuchtmaatregelen, genoemd in het vijfde lid, onder c en d, opgeschort, en wordt de tuchtmaatregel, genoemd in het 
vijfde lid, onder h, vervangen door schorsing van het betrokken lid. 

9. De  ledenraad  stelt  het  betrokken  lid  in  de  gelegenheid  om zijn  beroep  in  een  vergadering van  de  ledenraad 
mondeling toe te lichten. Het betrokken lid kan zich in de vergadering van de ledenraad door een raadsman doen 
bijstaan. De ledenraad stelt de tuchtcommissie in de gelegenheid om haar besluit in dezelfde vergadering toe te 
lichten.  Nadat de ledenraad het  betrokken lid heeft  gehoord beslist  hij  binnen een termijn van twee weken in 
hoogste instantie over de gegrondheid van de klacht en over de daarop passende tuchtmaatregelen. De ledenraad 
kan deze termijn in bijzondere gevallen met twee weken verlengen. 

Het vijfde en zevende lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het besluit van de ledenraad.

Donateurs en gastleden
Artikel 8
1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging met een jaarlijkse 

financiële bijdrage te ondersteunen. Zij zijn geen lid van de vereniging.

2. Gastleden  zijn  leden  van  een  andere  atletiekvereniging  die  wensen  deel  te  nemen  aan  de  trainingen  van  de 
vereniging. Zij richten een verzoek tot gastlid aan het bestuur.  Zij zijn geen lid van de vereniging.

Geldmiddelen

Artikel 9

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van de leden;
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b. financiële bijdragen van donateurs;

c. schenkingen en donaties;

d. contributies van gastleden;

e. sponsorgelden;

f. baten.

2. Op voorstel van het bestuur stelt de ledenraad in het vierde kwartaal van elk jaar de voor het volgende kalenderjaar 
verschuldigde contributies vast voor de volgende 3 categorieën:

a. pupillen

b. junioren

c. senioren en veteranen.

3. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

4. Leden van verdienste benoemd vóór 01-01-2003 zijn geen contributie verschuldigd.

5. Het bestuur is bevoegd om op grond van bijzondere omstandigheden aan een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.   

Het bestuur

Artikel 10

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste zeven personen, die lid zijn van de 
vereniging.

2. De ledenraad kiest de leden van het bestuur, waaronder de voorzitter in functie.

3. Het bestuur en de ledenraad kunnen beiden een voordracht indienen voor de benoeming van een bestuurslid.

4. Tenminste tien leden van de vereniging van 18 jaar of ouder kunnen een voordracht indienen voor de benoeming 
tot een bestuurslid.

Bestuur – Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing – vacatures

Artikel 11

1. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken 
rooster van aftreden. De aftredende is maximaal 3 maal herkiesbaar; diegene die in een tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:

a. door vrijwillig aftreden; 

       b.    door beëindiging van het lidmaatschap.

Bestuur – bestuursfuncties – besluitvorming

Artikel 12

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten minste drie 
commissarissen aan. Een lid van het bestuur kan meer dan één functie bekleden.

2. De secretaris draagt er voor zorg dat van het verhandelde in elke vergadering notulen worden opgemaakt.

3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid, mits aan de stemming wordt 
deelgenomen door meer dan de helft van de in functie zijnde leden van het bestuur. Een lid dat niet aanwezig kan 
zijn, kan zich door middel van een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van het bestuur. Hierbij 
geldt maximaal één volmacht per lid.
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4. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door 
het bestuur worden gegeven.

Bestuur – Taken en bevoegdheden

Artikel 13

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging;

2. Indien het aantal leden van het bestuur beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande, 
dat het dient te bevorderen dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien;

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uit te laten voeren door 
commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd tot:

b. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 

c. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

d. Het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

e. Het ter leen verstrekken van gelden;

f. Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

g. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het 
nemen conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

h. Het verrichten van rechtshandelingen, welke een bedrag van vijfentwintigduizend (25.000,-) Euro te boven 
gaan.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 14

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, waaronder in elk geval de voorzitter, de 
vice-voorzitter, de penningmeester of de secretaris.

2. Personen, aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit alvorens een 
besluit van het bestuur is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

Rekening en Verantwoording

Artikel 15

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogentoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een vergadering van de ledenraad binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de ledenraad, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over 
het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of 
meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

4. Tenzij de ledenraad op een andere wijze in het toezicht van het bestuur voorziet, benoemt hij een kascommissie, 
bestaande uit ten minste drie leden die geen deel mogen uit maken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenraad verslag van haar bevindingen uit. De leden 
worden gekozen voor de duur van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt ten minste één commissielid af volgens 
door het bestuur op te maken rooster. Leden van de kascommissie zijn slechts eenmaal herkiesbaar.
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5. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich na ampele overweging voor 
rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle 
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage in de boeken en 
bescheiden van de vereniging te geven.

6. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de ledenraad worden herroepen, doch slechts door de 
verkiezing van een andere kascommissie.

7. Goedkeuring door de ledenraad van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot 
décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in het tweede en derde lid gedurende zeven jaar te bewaren.

De ledenraad

Artikel 16

1. De vereniging heeft een ledenraad, bestaande uit 21 leden. 

2. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de vereniging, en bevordert het naleven van de doelstelling van de 
vereniging. 

3. Leden van het bestuur kunnen geen lid van de ledenraad zijn.

4. De leden van de ledenraad worden gekozen voor een periode van drie jaren. De aftredende leden van de ledenraad 
zijn terstond maximaal drie maal herkiesbaar. 

5. Op 1 januari van elk jaar treden telkens zeven leden van de ledenraad af. De ledenraad stelt daartoe een rooster van 
aftreden op en maakt dit bekend aan de leden van de vereniging. 

6. De overige veertien leden van de ledenraad stellen vóór 1 november van het voorafgaande jaar een voordracht op 
voor de vervulling van de in het vorige lid bedoelde vacatures, en maken deze voordracht bekend aan het bestuur 
en aan de leden van de vereniging.

7. Ten minste vijf stemgerechtigde leden van de vereniging kunnen vóór 1 december van het voorafgaande jaar bij het 
bestuur schriftelijk een kandidaatstelling  indienen voor een van de in het vijfde lid bedoelde vacatures. Het bestuur 
maakt deze kandidaatstelling zo spoedig mogelijk bekend aan de leden van de ledenraad en de leden van de 
vereniging. 

8. Wanneer voor de zeven vacatures voor de ledenraad meer dan zeven kandidaten zijn gesteld, schrijft het bestuur 
voor de vervulling van deze vacatures een verkiezing uit onder alle stemgerechtigde leden van de vereniging. De 
verkiezing geschiedt middels een aan de leden toe te sturen stembiljet. De zeven kandidaten die bij deze verkiezing 
de meeste stemmen hebben behaald zijn gekozen tot lid van de ledenraad. Ter zake worden bij huishoudelijk 
reglement nadere regels gesteld

Tussentijdse vacatures in de ledenraad

Artikel 17

1. Wanneer een lid van de ledenraad het lidmaatschap van de vereniging verliest, hem het lidmaatschap van de 
ledenraad op grond van artikel 7, vierde lid, onder f, wordt ontzegd, of  zijn lidmaatschap op grond van artikel 7, 
vierde lid, onder g, wordt geschorst, verliest hij daardoor het lidmaatschap van de ledenraad. 

2. In een tussentijdse vacature in de ledenraad wordt voorzien met ingang van 1 januari van het volgende jaar tegelijk 
met de reguliere verkiezing van zeven leden van de ledenraad. De procedure van artikel 16, zesde, zevende en 
achtste lid, is op de vervulling van een tussentijdse vacature van overeenkomstige toepassing. Hij die optreedt ter 
vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij komt had 
moeten aftreden.  

3. Indien het aantal leden van de ledenraad beneden de 21 is gedaald, behoudt de ledenraad  zijn bevoegdheden.

Gezamenlijke vergaderingen van bestuur en ledenraad

Artikel 18

1. De ledenraad komt ten minste eenmaal in het eerste halfjaar en eenmaal in het tweede halfjaar tezamen met het 
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bestuur in vergadering bijeen. De voorzitter of een ander lid van het bestuur leidt deze vergaderingen. 

2. Het bestuur stelt de agenda voor deze vergaderingen en de notulen van deze vergaderingen op. De ledenraad is 
bevoegd om punten aan de agenda toe te voegen. In het huishoudelijk reglement wordt geregeld welke 
agendapunten in elk geval op deze vergaderingen worden behandeld.

3. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot deze vergaderingen, maar alleen de leden van de ledenraad hebben 
in deze vergaderingen stemrecht. Ieder lid van de ledenraad heeft één stem. Voor zover de statuten of de wet niet 
anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld omtrent de stemming door de 
ledenraad. Een lid dat niet aanwezig kan zijn kan zich door middel van een volmacht laten vertegenwoordigen door 
een ander lid van  de ledenraad. Hierbij geldt maximaal één volmacht per lid.

4. Het bestuur kan ook buitenstaanders toegang tot deze vergaderingen verlenen.

5. Voorts komen de ledenraad en het bestuur in vergadering bijeen zo dikwijls het bestuur of ten minste drie leden van 
de ledenraad dit wenselijk achten.

6. Van het verhandelde tijdens deze vergaderingen wordt door of namens de secretaris notulen gemaakt. De notulen 
worden, ondertekend door de voorzitter en de notulist, gepubliceerd in het verenigingsorgaan of op een andere 
wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerst volgende vergadering van de ledenraad door deze 
vastgesteld.

Bijeenroeping ledenraad

Artikel 19

1. Voor een gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 18 wordt de ledenraad bijeengeroepen door het bestuur, 
met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend.

2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan alle leden van de ledenraad onder gelijktijdige vermelding van de 
agenda.

Statutenwijziging

Artikel 20

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de ledenraad, waartoe werd opgeroepen met de 
mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten ten minste twee weken voor de 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. Bovendien wordt ten minste twee weken voor de 
vergadering een afschrift van het voorstel aan alle leden van de ledenraad en het bestuur worden toegezonden.

3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een 
vergadering waarin ten minste tweederde van de leden van ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien geen tweederde van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt na twee weken, doch binnen 
vier weken, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, een besluit kan worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte, 
geldige stemmen.

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de schriftelijke goedkeuring van de KNAU.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad, genomen met ten minste 
drievierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste 18 van de 21 leden 
van de ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Indien niet 18 van de 21 afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt na twee weken, doch binnen 
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vier weken, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, een besluit kan worden genomen met ten minste drievierde van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar 
aan een door de vergadering van de ledenraad aan te wijzen doel. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 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’.

Referendum

Artikel 22

1. Een besluit van de ledenraad tot ontbinding van de vereniging wordt onderworpen aan een referendum onder alle 
stemgerechtigde leden van de vereniging.

2. Het referendum dient te worden gehouden binnen twee maanden, nadat het besluit door de ledenraad is genomen.

Het referendum wordt schriftelijk gehouden door toezending aan alle stemgerechtigde leden van een stembiljet. 
Daarbij wordt tevens aangegeven binnen welke termijn en bij welk orgaan het stembiljet ingediend dient te worden. 
Ter zake van de wijze waarop het referendum geschiedt en het vaststellen van de uitslag alsmede ter zake van de 
daarbij te volgen procedure kunnen bij huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld.

3. Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan pas worden uitgevoerd indien het besluit van de ledenraad door 
het referendum wordt bevestigd;

4. Het besluit van de ledenraad tot ontbinding van de vereniging kan pas worden uitgevoerd als de volstrekt 
meerderheid van de stemgerechtigde leden vóór het desbetreffende besluit heeft gestemd. Blanco stemmen worden 
geacht niet te zijn uitgebracht.

5. Bij huishoudelijke reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop het referendum wordt 
gehouden.

6. Een ledenraad is bevoegd te allen tijde een referendum uit te schrijven als zij dit noodzakelijk acht.

Huishoudelijk reglement

Artikel 23

1. De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet strijdig zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met 
de statuten.

3. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de ledenraad. Het bepaalde in de leden van 
artikel 20 is op een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van overeenkomstige toepassing.

Juni 2003.
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