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Statuten van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren, 

als vastgesteld op de buitengewone algemene vergadering te Utrecht op 26 september 2016 

 
Naam, zetel en duur 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren. De 

vereniging wordt bij afkorting ook genoemd: KVNRO. 
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Indien oorlog of andere buitengewone 

omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan, met inachtneming en onverminderd de op dat 
tijdstip bestaande wettelijke voorschriften, voor de duur van die omstandigheden de zetel naar 
elders worden verplaatst, hetzij door het hoofdbestuur, hetzij door de door dit college 
aangewezen gedelegeerde(n). 

3. De vereniging is opgericht op tweeëntwintig december negentienhonderdzeventien en is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. Het predicaat ‘Koninklijk’ is verleend op tweeëntwintig april 
negentienhonderdzevenenzeventig. 

 
Verenigingsjaar. 
Artikel 2. 
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
Doel en middelen 
Artikel 3. 
1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het medewerken aan en bevorderen van de uit- en inwendige weerbaarheid van het Rijk; 
b. het bijdragen tot de instandhouding van een voor haar taak berekende krijgsmacht; 
c. het bevorderen van goede betrekkingen tussen de bevolking van het Rijk en zijn krijgsmacht; 
d. de behartiging van de belangen van hen die als reserveofficier of als aspirant-reserveofficier 

behoren tot de krijgsmacht of daartoe hebben behoord, in het bijzonder van de leden der 
vereniging; 

e. het bevorderen van de kameraadschap onder de leden van de vereniging. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. het houden of doen houden van vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, oefeningen en 
lezingen; 

b. het uitgeven of doen uitgeven van periodieken en andere geschriften, dan wel het 
ondersteunen daarvan; 

c. het verzorgen van persberichten en berichten voor andere nieuwsmedia, alsmede het 
onderhouden van contacten met die media; 

d. het samenwerken met of het verlenen van steun aan organisaties en personen die een doel 
nastreven soortgelijk als of aanverwant aan het doel van de vereniging; 

e. het deelnemen aan van overheidswege ingesteld arbeidsvoorwaardenoverleg; 
f. het onderhouden van contacten met overheids- en andere instanties, in het bijzonder 

militaire instanties; 
g. al hetgeen verder tot het doel van de vereniging bevorderlijk kan zijn. 

3. De vereniging stelt zich op nationaal standpunt, eerbiedigende de godsdienstige en politieke 
overtuiging van ieder van haar leden. 
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Vereisten voor het lidmaatschap 
Artikel 4. 
1. De vereniging heeft gewone leden, aspirant-leden, buitengewone leden en ereleden. 
2. Gewoon lid kunnen zijn: 

a. officieren aangesteld bij het reservepersoneel van de krijgsmacht; 
b. eervol ontslagen officieren, voorheen aangesteld bij het reservepersoneel van de 

krijgsmacht; 
3. Aspirant-lid kunnen zijn: zij die tot de krijgsmacht behoren en daarin een opleiding volgen tot 

reserveofficier, gedurende die opleiding. 
4. Buitengewoon lid kunnen zijn: 

a. officieren en eervol ontslagen officieren, aangesteld respectievelijk voorheen aangesteld bij 
het beroepspersoneel van de krijgsmacht; 

b. verenigingen van officieren van de krijgsmacht; 
c. officieren en eervol ontslagen officieren behorende tot of behoord hebbende tot de 

strijdkrachten van staten die met het rijk zijn verenigd in de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie; 

d. natuurlijke en rechtspersonen die, niet behorende onder één der onder a. tot en met c. 
vermelde categorieën, getoond hebben belangstelling te bezitten voor de krijgsmacht en van 
wie redelijkerwijs mag worden verondersteld dat zij bereid en in staat zijn een 
daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het doel van de vereniging. 

5. Ereleden kunnen zijn gewone leden, buitengewone leden of andere natuurlijke personen die 
zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 

 
Aanvang van het lidmaatschap 
Artikel 5. 
1. Als gewoon lid respectievelijk aspirant- en buitengewoon lid worden aanvaard al degenen die 

zich als zodanig aanmelden bij de vereniging en door het hoofdbestuur als zodanig tot de 
vereniging zijn toegelaten; 

2. Aspirant- en buitengewone leden die worden aangesteld bij het reservepersoneel der 
krijgsmacht, gaan over naar de categorie gewoon lid.  

3. In geval van niet-toelating van een gewoon, aspirant- of buitengewoon lid, kan de algemene 
vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

4. Het erelidmaatschap, zoals bedoeld in lid 5 van het vorige artikel, gaat in bij besluit van de 
algemene vergadering, die hiertoe met tenminste drie vierde van de uitgebrachte stemmen 
moet instemmen. De voordracht voor het erelidmaatschap kan worden gedaan door het 
hoofdbestuur of door tenminste honderdvijftig leden. De voordracht voor een erelidmaatschap 
gaat gepaard met een schriftelijke toelichting en een advies van het hoofdbestuur.  

 
Einde van het lidmaatschap 
Artikel 6. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt het 
lidmaatschap wanneer deze rechtspersoon ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting (royement). 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 
vier weken. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot 
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
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3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur op de 
wijze en met inachtneming van de termijn als bepaald in het vorige lid. Dit kan plaatsvinden 
wanneer een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap gesteld in artikel 4, 
leden 2, 3 en 4 door ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdig zijn jaarlijkse contributie of 
enig ander door hem aan de vereniging verschuldigd bedrag voldoet of wanneer redelijkerwijs 
niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren omdat het 
betreffende lid optreedt op een wijze die niet in overeenstemming is met de positie van de 
(aspirant-) officier of eervol ontslagen officier. Hieronder wordt met name ook begrepen: het 
verlenen van enige medewerking of steun aan groepen of verenigingen van personen, dan wel 
organisaties, waarvan het een militair ambtenaar verboden is zich aan te sluiten of steun te 
verlenen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 
de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of wanneer een lid de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het hoofdbestuur, dat het 
betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De 
betrokkene heeft het recht binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 
gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 
lid geschorst. Het bepaalde in de drie voorgaande zinnen is van overeenkomstige toepassing in 
geval van opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op andere gronden dan het 
ophouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap gesteld, dan wel wanbetaling. 

5. Van zijn voornemen tot opzegging van het lidmaatschap op andere gronden dan het ophouden 
te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap gesteld of wanbetaling en van zijn voornemen 
tot ontzetting uit het lidmaatschap doet het hoofdbestuur onverwijld schriftelijk mededeling 
aan het betrokken lid alsmede aan relevante organisatiestructuren binnen de vereniging, onder 
opgave van redenen die tot het voornemen hebben geleid.  
Het hoofdbestuur neemt zijn besluit tot opzegging casu quo ontzetting niet dan nadat een 
maand is verstreken sinds de verzending van de, in de vorige zin bedoelde, schriftelijke 
mededeling. Gedurende deze termijn kan het betrokken lid aan het hoofdbestuur alle 
inlichtingen verstrekken die wenselijk zijn. Tevens kan hij verlangen te worden gehoord door het 
hoofdbestuur; de wens daartoe dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen twee 
weken na ontvangst van de gemelde schriftelijke mededeling. 
Van het bepaalde in de vorige zinnen van dit lid, kan het hoofdbestuur afwijken in gevallen 
waarin naar zijn oordeel de belangen van de vereniging het uitstel van het besluit tot opzegging 
casu quo ontzetting niet gedogen. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor 
het verenigingsjaar door het lid verschuldigd. 

 
Geldmiddelen 
Artikel 7. 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit jaarlijkse contributies van de leden, erfstellingen, 

legaten, subsidies, schenkingen en andere inkomsten. 
2. Ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd aan de vereniging, waarvan het bedrag wordt 

vastgesteld in de algemene vergadering. De algemene vergadering kan voor de in artikel 4 lid 3 
onderscheiden categorieën afzonderlijke contributiebedragen vaststellen, dan wel één of meer 
van deze categorieën vrijstellen van contributiebetaling. 

3. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn de ereleden 
vrijgesteld van contributiebetaling. Ter zake besluit de algemene vergadering met een 
meerderheid van tenminste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De algemene vergadering kan besluiten tot de heffing van hoofdelijke omslagen over de leden. 
Het bepaalde in lid 2, tweede zin, is daarop van overeenkomstige toepassing. 

5. Het hoofdbestuur kan aan bepaalde leden op grond van hun beperkte financiële draagkracht, al 
dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van contributiebetaling. 
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6. De leden kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunner 
opzichte uitsluiten van een besluit van de algemene vergadering waarbij de contributie wordt 
verhoogd of een hoofdelijke omslag wordt opgelegd. 

7. Het huishoudelijk reglement bevat voorschriften inzake de verdeling van de 
contributiebedragen alsmede met betrekking tot de inning van de contributies. 

 
BESTUURSORGANEN 
Hoofdbestuur; samenstelling en benoeming 
Artikel 8. 
1. Het hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit de algemeen voorzitter, de algemeen secretaris, 

de algemeen penningmeester en minimaal twee en maximaal zes leden. 
2. De leden van het hoofdbestuur worden door de algemene vergadering uit de gewone leden der 

vereniging benoemd. 
3. De algemeen voorzitter, de algemeen secretaris en de algemeen penningmeester worden in 

functie benoemd. Het hoofdbestuur kan uit de leden die niet in functie zijn benoemd, een 
vicevoorzitter benoemen. 

4. Het hoofdbestuur is bevoegd bij wege van een bindende voordracht kandidaten te stellen voor 
benoeming tot lid van het hoofdbestuur. Het huishoudelijk reglement bevat voorschriften 
omtrent de kandidaatstelling en regelt de gevallen waarin de algemene vergadering vrij is in de 
benoeming. 

5. De leden van het hoofdbestuur kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de 
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Over schorsing en ontslag besluit de 
algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

6. Indien, in geval van een schorsing van een lid van het hoofdbestuur. De algemene vergadering 
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het 
geschorste lid van het hoofdbestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene 
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. 

7. De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. 
Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene 
vergaderingen. 

8. De leden van het hoofdbestuur treden af volgens een door het hoofdbestuur op te maken 
rooster dat zodanig is ingericht dat elk jaar maximaal een derde der hoofdbestuursleden 
aftreedt, zonder dat de algemeen voorzitter, de algemeen secretaris en de algemeen 
penningmeester gelijktijdig aftreden. 

9. Aftredende leden van het hoofdbestuur zijn ten hoogste twee achtereenvolgende volledige 
termijnen van drie jaar onmiddellijk herbenoembaar als hoofdbestuurslid, al dan niet in dezelfde 
functie. 

10. Indien tussentijds een vacature ontstaat, wordt daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de 
eerstvolgende algemene vergadering, voorzien. Op het rooster van aftreden neemt de 
tussentijds benoemde de plaats in van de tussentijds afgetreden functionaris in wiens vacature 
hij wordt benoemd. Deze gedeeltelijke zittingsperiode blijft buiten beschouwing voor de 
toepassing van het bepaalde in het vorige lid. 

11. Een niet-voltallig hoofdbestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
 
 
Hoofdbestuur; taken en bevoegdheden 
Artikel 9. 
1. Het hoofdbestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens hetgeen 

elders bij of krachtens deze statuten is opgedragen aan andere organen van de vereniging, alle 
daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden, daaronder met name 
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begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het zorg dragen voor 
de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. 

2. Met de uitvoering van bestuursbesluiten en van besluiten van de algemene vergadering kan het 
hoofdbestuur een of meer van zijn leden belasten en daartoe instellen: 
a. afdelingen 
b. activiteitenofficieren 
c. commissies en werkgroepen 
d. kringen. 

3. Het hoofdbestuur is, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 
een schuld van een derde verbindt. 

4. Het hoofdbestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. 

5. De vereniging kan deelnemen in andere verenigingen of organisaties op nationaal of 
internationaal gebied. Door zodanige deelneming mag de vereniging niet in strijd komen met de 
statuten of met haar huishoudelijk reglement. Tot zodanige deelneming wordt besloten door 
het hoofdbestuur; het desbetreffende besluit van het hoofdbestuur is onderworpen aan de 
goedkeuring van de algemene vergadering. 

6. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen met betrekking tot onder meer de vergaderingen 
van het hoofdbestuur, de besluitvorming in het hoofdbestuur alsmede de verdeling van taken 
over de leden van het hoofdbestuur, onverminderd hun ongedeelde verantwoordelijkheid voor 
het gehele hoofdbestuur. 

7. Onverminderd zijn verantwoordelijkheden kan het hoofdbestuur derden belasten met de 
uitvoering van feitelijke werkzaamheden. Het hoofdbestuur kan deze derden een honorering 
toekennen. 

 
Hoofdbestuur; vertegenwoordiging 
Artikel 10. 
1. Het hoofdbestuur is bevoegd tot het vertegenwoordigen van de vereniging in en buiten rechte. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

hoofdbestuursleden van wie in ieder geval één dan wel de algemeen voorzitter, de algemeen 
secretaris of de algemeen penningmeester is. 

3. Het hoofdbestuur geeft aan de algemeen penningmeester volmacht tot vertegenwoordiging van 
de vereniging binnen in de volmacht te stellen specifieke grenzen. 

4. Het hoofdbestuur kan ook aan andere bestuurders en aan derden, hetzij aan hen afzonderlijk 
hetzij aan hen gezamenlijk handelend, volmacht verlenen. 

 
Bestuursadviesraad 
Artikel 11. 
1. De voorzitters van afdelingen, voorzitters van vaste commissies en voorzitters van kringen, 

vormen samen de bestuursadviesraad van de vereniging. Anderen krijgen zitting in de BAR op 
uitnodiging van het hoofdbestuur. Ieder van hen mag zich (voor zover van toepassing) ter 
vergadering door een ander laten vertegenwoordigen. 

2. De bestuursadviesraad heeft tot taak het hoofdbestuur gevraagd dan wel ongevraagd te 
adviseren met betrekking tot het beleid van de vereniging. 

3. De vergaderingen van de bestuursadviesraad worden voorgezeten door de voorzitter van het 
hoofdbestuur.  
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4. Leden van het hoofdbestuur hebben het recht deel te nemen aan de vergaderingen van de 
bestuursadviesraad. 

5. In het huishoudelijk reglement van de vereniging worden nadere regels gesteld voor de 
vergaderingen van en de advisering door de bestuursadviesraad. 

 
Afdelingen 
Artikel 12. 
1. Leden van de vereniging kunnen zich organiseren in afdelingen, waarvan de instelling, wijziging, 

opheffing, territoriale begrenzingen en organisatie wordt bepaald door de algemene 
vergadering op voorstel van het hoofdbestuur met inachtneming van de bij deze statuten en het 
huishoudelijk reglement gestelde regels. 

2. De leden kunnen er bij inschrijving voor kiezen als lid ingedeeld te worden bij een afdeling. De 
leden die bij het passeren van deze statuten lid zijn van een afdeling, blijven lid van die afdeling. 

3. Elke afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur bestaande uit tenminste een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester, die door de afdelingsvergadering in functie worden 
benoemd. 

4. Afdelingen zijn ingesteld ter bevordering van de saamhorigheid onder de leden specifiek in het 
territoir doch ook in algemene zin voor alle leden van de KVNRO. Hiertoe organiseren afdelingen 
activiteiten met de hen ter beschikking gestelde middelen. 

5. Tot de afdelingsvergadering hebben toegang en het recht aldaar het woord te voeren, alle leden 
van de betreffende afdeling alsmede de leden van het hoofdbestuur en zij die door het 
afdelingsbestuur of de afdelingsvergadering worden uitgenodigd. In de afdelingsvergadering 
heeft elk gewoon lid en aspirant-lid stemrecht – hij heeft daartoe één stem. 

 
Activiteitenofficier 
Artikel 13. 
1. Daar waar behoefte is om activiteiten te organiseren op meerdere locaties die zich te verspreid 

over het grondgebied van een afdeling bevinden of waar geen afdeling is, kan het 
afdelingsbestuur binnen haar afdeling of het hoofdbestuur waar geen afdeling is, een 
activiteitenofficier aanstellen.  

2. Als activiteitenofficier fungeert een ter plaatse wonend lid van de vereniging. 
3. De activiteitenofficier heeft tot taak het organiseren van activiteiten ter bevordering van de 

saamhorigheid onder de leden in zijn regio doch meer algemeen ook voor alle leden van de 
KVNRO. 

 
Commissies en werkgroepen 
Artikel 14. 
1. Ter behartiging van verenigingsaangelegenheden kan het hoofdbestuur (vaste) commissies, dan 

wel tijdelijke werkgroepen instellen of adviseurs aanstellen. 
2. Het huishoudelijk reglement bevat dienaangaande regels. 
3. Alle ingestelde commissies, werkgroepen en aangestelde adviseurs werken onder 

verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. 
 
Commissie van beroep 
Artikel 15. 
1. De vereniging kent als orgaan de commissie van beroep. 
2. De leden en plaatsvervangend leden van de commissie van beroep worden door de algemene 

vergadering benoemd. 
3. Leden en/of organen van de vereniging zijn uit hoofde van deze statutaire bepaling gebonden in 

geval van geschillen ontstaan binnen de vereniging tussen leden en / of organen van de 
vereniging deze geschillen door middel van bindend advies door de commissie van beroep te 
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doen beëindigen, behoudens met betrekking tot beroep als bedoeld in artikel 6, lid 4 van de 
statuten. 

4. Een geschil kan door een partij worden voorgelegd aan de commissie van beroep. Deze 
commissie geeft schriftelijk een voor alle partijen bindend advies. 

5. In geval van beroep op de algemene vergadering als bedoeld in artikel 6 lid 4 van de statuten, 
brengt de commissie van beroep advies uit aan de algemene vergadering alvorens 
laatstgenoemde op het beroep beslist. 

6. In het huishoudelijk reglement zijn regels gesteld omtrent de benoemingsduur en de procedure 
voor de commissie van beroep. 

 
Kringen 
Artikel 16. 
1. Ter bevordering van specifieke belangen van bepaalde categorieën van leden of als 

kennisnetwerk kunnen kringen van leden worden gevormd. 
2. Het huishoudelijk reglement bevat regels met betrekking tot de instelling, opheffing, 

organisatie, taken en bevoegdheden van de kringen. 
 
Algemene vergadering 
Artikel 17. 
1. De algemene vergaderingen worden, behalve indien toepassing is gegeven aan het bepaalde in 

artikel 1 lid 2, gehouden op een door het hoofdbestuur te bepalen locatie binnen Nederland. 
2. Jaarlijks zal uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, een algemene 

vergadering van de vereniging worden gehouden op een door het hoofdbestuur aan te wijzen 
plaats. In deze vergadering brengt het hoofdbestuur zijn jaarverslag uit en legt het onder 
overlegging van een balans en staat van baten en lasten en overige benodigde bescheiden 
rekening en verantwoording af van zijn in het verenigingsjaar gevoerde beleid.  
Tenzij eerder in het jaar al een algemene vergadering werd gehouden, waarin deze punten 
werden behandeld en onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, worden in deze 
vergadering in elk geval de volgende punten behandeld: 
a. goedkeuring van de begroting voor het lopende verenigingsjaar; 
b. benoeming van de in het volgende lid bedoelde commissie tot onderzoek van de 

jaarstukken van het lopende verenigingsjaar (kascontrolecommissie); 
c. vervulling van de vacatures in het hoofdbestuur en in de commissie van beroep. 

3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie, bestaande uit twee gewone leden 
der vereniging en een reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur of de 
commissie van beroep. Het hoofdbestuur doet de, in het vorige lid bedoelde, financiële stukken 
tenminste een maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden, 
waarin deze stukken zullen worden behandeld, aan de commissie toekomen. De commissie – 
bestaande uit de twee leden of waarvan één van beide is vervangen door het reservelid – 
onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar 
bevindingen, waarbij goedkeuring door twee personen voldoende is. Vergt dit onderzoek naar 
het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich 
op kosten van de vereniging laten bijstaan door een deskundige. Het hoofdbestuur is verplicht 
aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas 
en de waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te 
geven. 

 
Artikel 18.  
1. Het hoofdbestuur kan besluiten een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen zo 

vaak als dat wenselijk wordt geacht. 
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2. Het hoofdbestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van het aantal 
stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene 
vergadering op een termijn niet langer dan zeven weken na indiening van het verzoek. 
Indien aan het verzoek tot vaststelling van de datum van een buitengewone algemene 
vergadering binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de 
vaststelling van een datum overgaan met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in het 
volgende lid. 

3. De bijeenroeping van een reguliere algemene vergadering wordt tenminste acht weken tevoren 
bekend gemaakt aan alle leden via kennisgeving op de website en via een elektronische 
nieuwsbrief. Tenminste vier weken voor de algemene vergadering wordt elektronisch aan alle 
leden de uitnodiging en de agenda toegezonden. 

4. De bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering kan plaatsvinden ten minste vier 
weken voor die buitengewone algemene vergadering onder gelijktijdige toezending van de 
stukken. 

5. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, voor zover een lid niet ten tijde van de 
vergadering is geschorst. Zij hebben in de vergadering spreekrecht. De voorzitter kan tevens op 
uitnodiging toegang verlenen aan niet-leden. 

 
Besluitvorming algemene vergadering 
Artikel 19. 
1. Ter stemming komen alleen voorstellen die op de agenda zijn aangekondigd. Geamendeerde 

voorstellen kunnen alleen in stemming worden gebracht wanneer de indieners deze tenminste 
twee weken voor de datum van de algemene vergadering ter kennis van de leden hebben 
gebracht en het hoofdbestuur daarover zijn advies ten minste een week voor die datum ter 
kennis van de leden heeft gebracht. Bij buitengewone algemene vergaderingen kunnen ook 
door andere leden voorstellen in stemming worden gebracht – direct verband houdende met de 
reden van het beleggen van de vergadering. 

2. In de algemene vergadering hebben alle leden toegang; alle gewone leden hebben één stem. 
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 

gewoon lid dat aanwezig is in de vergadering. Een lid kan slechts als gemachtigde optreden voor 
ten hoogste vier andere leden. 

4. Indien hiertoe een sluitend systeem is ingesteld, kan gebruik gemaakt worden van stemmen op 
afstand (televoting). Hierbij is machtiging niet mogelijk. 

5. Tenzij in deze statuten of bij wet anders is bepaald, worden besluiten genomen met absolute 
meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Onder absolute meerderheid wordt verstaan 
meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. 

6. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten, 
ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere 
wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd. 

7. Ter beoordeling van de stemprocedure wordt een stemcommissie ingesteld, bestaande uit drie 
gewone leden van de vereniging. 

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen dan wel stembiljetten die, 
naar het oordeel van de stemcommissie: 
a. zijn ondertekend; 
b. onleesbaar zijn; 
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
d. de naam van een persoon bevatten die niet kandidaat gesteld is; 
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 

9. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. 
Verkrijgt bij deze stemming ook niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, 



 
 

Statuten KVNRO per 26 september 2016  9 

dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben 
verkregen. 

10. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming 
plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er 
meer personen die het op een na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over 
hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de 
herstemming. 

11. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van 
de uitgebracht geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming de stemmen, dan 
beslist het lot. 

12. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt 
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

13. Indien na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt zo nodig 
het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de 
meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 
Bevoegdheden algemene vergadering 
Artikel 20. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 

wet of door deze statuten aan het hoofdbestuur of aan andere organen van de vereniging zijn 
opgedragen. De algemene vergadering stelt het algemeen beleid vast. 

2. De algemene vergadering kan commissies instellen en opheffen. Zij regelt bij afzonderlijk 
reglement de samenstelling, de taak en de bevoegdheden van deze commissies. 

 
Leiding en notulering algemene vergadering 
Artikel 21. 
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het hoofdbestuur. Bij afwezigheid 

van de voorzitter treedt een ander lid van het hoofdbestuur op als voorzitter. Wordt ook op 
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin 
zelf. 

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of door een door 
de voorzitter aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden 
gebracht en na vaststelling door (volgende) algemene vergadering, door de voorzitter en de 
secretaris, respectievelijk de voorzitter en de door hem aangewezen notulist, ondertekend en 
ter kennis van de leden gebracht. 

 
Reglementen 
Artikel 22.  
1. De algemene vergadering stelt een - tevoren aan haar als concept overlegd - huishoudelijk 

reglement vast, waarin tenminste de onderwerpen worden geregeld die krachtens deze 
statuten daarin regeling dienen te vinden. Tevens kan in dit reglement worden voorzien in 
hetgeen deze statuten niet of niet volledig bevatten. 

2. De algemene vergadering kan ook andere reglementen vaststellen waarin organisatie, taken en 
bevoegdheden binnen de vereniging nader kunnen worden geregeld in afzonderlijke 
reglementen, met dien verstande, dat deze reglementen door de algemene vergadering worden 
vastgesteld. 

3. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerd op de website van de 
vereniging, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave 
van de tekst van de aangenomen bepaling(en). 
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4. Alle nader vastgestelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten 
 
Statutenwijziging 
Artikel 23. 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, 

waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vier 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 de voorgestelde wijziging tenminste vier weken 
voor de vergadering via elektronische post aan de leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen, in een vergadering waarin tenminste een vijfde van de stemgerechtigde leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen een vijfde van de stemgerechtigde leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt tussen een en vier weken daarna een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden. In die tweede vergadering kan over het voorstel, 
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, een besluit worden genomen 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, mits met 
meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van de aangenomen bepalingen worden mededeling 
gedaan op de website van de vereniging.  

 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 24.  
1. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 

algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. 
2. Tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding van de vereniging een andere 

bestemming vaststelt voor een batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de ontbinding 
lid waren van de vereniging. 

3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het hoofdbestuur. 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar 
naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 

 
Slotbepaling 
Artikel 25. 
Daar waar deze statuten niet in voorzien, voorziet de algemene vergadering.  
 

 


