
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN/OF AANSLUITING
Artikel 9 
1. Een lidmaatschap of aansluiting eindigt: 

a. doordat een aangesloten instantie ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging van een lid of van een aangesloten instantie; 

c. door opzegging namens de vereniging, welke kan geschieden wanneer een lid of 
aangesloten instantie heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de 
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap of de aansluiting te laten voortduren; 

d. door ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid/instantie in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

e. door overlijden van de persoon. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bondsbestuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap of de aansluiting door het lid of de aansluiting of 
aangesloten instantie of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde 
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 
weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de 
vereniging of van het lid of aangesloten instantie redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap of 
aansluiting eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 
waartegen was opgezegd.

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap en/of aansluiting door opzegging is 
voor een lid/instantie voorts mogelijk: 

a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden/instanties zijn 
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid/instantie bekend is geworden 
of is meegedeeld. Het besluit is al dan niet op dat lid/instantie van toepassing. Een lid 
is/instantie evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen 
van geldelijke aard van de leden/instanties zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te 
sluiten; 

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 
rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap/aansluiting geschiedt door het bondsbestuur. 



7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap/aansluiting door de vereniging 
op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap/aansluiting te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap/aansluiting staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van 
de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt 
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis 
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid/instantie 
geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap/aansluiting in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

9. De vereniging draagt er zorg voor dat leden/instanties de voor opzegging van het 
lidmaatschap/aansluiting noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De 
informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website, 
en op bladzijde één, twee of drie van het ledenblad indien de vereniging gebruik 
maakt van deze communicatiemiddelen. 



BONDSBESTUUR
Artikel 11
1. Het bondsbestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, die door de 
algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het bestuur telt immer een 
oneven aantal bestuursleden. In het geval van een onverwacht vertrek of wegvallen 
van een bestuurslid worden diens taken waargenomen door de overige bestuursleden 
en behoud het bestuur volledige bevoegdheid. In dit geval heeft het bestuur de 
verplichting binnen redelijk tijdsbestek een nieuwe kandidaat aan te stellen.

2. Iedere aangesloten instantie mag uit zijn midden maximaal één bondsbestuurslid 
actief hebben in het bondsbestuur. Verschillende kandidaten mogen verkiesbaar 
worden gesteld.

3. Als er al een bondsbestuurslid van een aangeslotendeelnemende instantie actief is 
in het bondsbestuur mag deze kandidaat zichzelf niet verkiesbaar stellen.

4. De leden van het bondsbestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de 
leden benoemd. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie 
benoemd. De overige functies worden door de leden van het bondsbestuur onderling 
verdeeld, mits deze door de algemene leden vergadering specifiek worden 
toegewezen. Bijvoorbeeld de benoeming van één of meer vicevoorzitters en één of 
meer commissarissen in functie.

5. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris kunnen in welke 
combinatie dan ook niet in eenzelfde persoon verenigd worden.

6. De leden van het bondsbestuur worden door de algemene ledenvergadering 
benoemd voor een periode van twee jaar. Aftredende leden van het bondsbestuur zijn 
herbenoembaar tot een maximum van twee aaneengesloten perioden. Nadat een lid 
van het bondsbestuur de maximale zittingstermijn van vier jaar heeft bereikt, kan hij 
nadien niet tot lid van het bondsbestuur worden benoemd dan nadat een 
daaropvolgende periode van twee jaar is verstreken. Alsdan is in het eerste en tweede 
zin bepaalde wederom van toepassing.

7. Onder een 'jaar' wordt in dit verband verstaan de periode tussen twee 
opeenvolgende jaarlijks te houden voorjaarsvergaderingen van de algemene 
ledenvergadering.

8. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden geaccordeerd en 
vastgesteld.

9. Het bepaalde in artikel 19 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op 
bondsbestuursbesluiten.

10. Een lid van het bondsbestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te 
allen tijde en uitsluitend door de algemene ledenvergadering, met tenminste twee 
derde van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing 



kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing 
eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop 
of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene 
ledenvergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende 
bondsbestuurslid door de algemene ledenvergadering is gehoord, althans daartoe in 
de gelegenheid is gesteld.

11. Het lidmaatschap van het bondsbestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, 
door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap 
van de natuurlijke persoon zoals vermeldt onder artikel 4, van de HBN eindigt. Voorts 
eindigt het lidmaatschap van het bondsbestuur indien het bondsbestuurslid wordt 
benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het 
bondsbestuur.

12.Bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met controlerende taken, als 
lidmaatschap van enig toezichthoudend of tuchtrechtsprekend orgaan, evenals het 
lidmaatschap van kas en/of financiële commissie, et cetera.



ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 16
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bondsbestuur zijn 
opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene ledenvergadering
“de jaarvergadering” gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het 
verslag van de aldaar
bedoelde financiële commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde financiële commissie voor het 
volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. vaststelling van de begroting;
e. vaststelling van de contributies;
f. vaststelling van het plan van activiteiten;
g. voorstellen van het bondsbestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor 
de vergadering;
h. rondvraag.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bondsbestuur dit 
wenselijk oordeelt.

4. Een unaniem besluit genomen door alle geassocieerde leden en het volledige bestuur 
heeft dezelfde bevoegdheid als een besluit genomen door de jaarvergadering, mits dit 
geen verandering in de statuten betreft. Besluiten die op deze wijze worden genomen, 
worden op de eerstvolgende jaarvergadering bevestigd en opgenomen in de notulen van 
de betreffende jaarvergadering. 


