STATUTEN VERENIGING – H.E.M.A.-bond Nederland
NAAM, ZETEL, DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Historische Europese Martial Arts bond Nederland
(H.E.M.A.-bond Nederland).
2. De vereniging, kortheidshalve aan te duiden met “HBN”, is opgericht op 1 januari 2015, heeft haar zetel in
de gemeente _________ en is aldaar gevestigd.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a) de bevordering van de Europese historische krijgskunsten in al
haar verschijningsvormen in zowel Nederland als daarbuiten;
b) het aandacht vragen voor, het interesseren in, het plezier laten
beleven aan en het (doen) beoefenen van de Europese historische
krijgskunsten in het algemeen;
c) het promoten van onderzoek in de Europese historische krijgskunsten;
d) het aanbieden van diensten voor haar leden op het gebied van verzekeringen, (inter-)nationale erkenning,
juridische ondersteuning en politieke vertegenwoordiging.
e) het promoten en bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden en contacten met andere
sportorganisaties;
f) het aanbieden van aanvullende trainingen op het gebied van veiligheid, certificatie, arbitrage en
organisatie. Alsmede het reguleren van veiligheid, certificatie en arbitrage;
en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn dan wel al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a) het (doen) organiseren, uitschrijven en aanmoedigen van
cursussen, wedstrijden, demonstraties, oefeningen, evenementen, workshops, lezingen, het verstrekken van
informatie, het bijbrengen van historische kennis, besef en de ondersteuning van onderwijs en extern
onderzoek.
b) het voorzien in alle andere initiatieven en activiteiten die bevorderlijk kunnen zijn voor de Europese
historische krijgskunsten in al haar verschijningsvormen.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
ORGANISATIE
Artikel 3
De vereniging kent een bondsbestuur, de algemene ledenvergadering en diverse commissies. De
beslissingsbevoegdheid van de commissies is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

LEDEN
Artikel 4
1. Lidmaatschap van H.E.M.A.-bond Nederland is open voor natuurlijke personen die zich bezig houden met
de beoefening van H.E.M.A., vermits zij dit beoefenen onder een bij H.E.M.A.-bond Nederland aangesloten
rechtspersoon.
2. Het Huishoudelijk Reglement en eventuele verdere reglementen bepalen voorts de eisen en procedure
van aansluiting van rechtspersonen
3. Het bondsbestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
ERELEDEN BEGUNSTIGERS
Artikel 5
1. Ereleden kunnen worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het
bondsbestuur, als zij zich in de loop der jaren bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Ereleden kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te
stellen minimumbijdrage. Begunstigers kunnen zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen zijn. Begunstigers moeten als zodanig bekrachtigd worden door het
bondsbestuur.
3. Ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd.
4. Ereleden dienen te worden uitgenodigd voor de algemene leden vergadering en mogen deze ook
bijwonen, maar genieten geen stemrecht.
5. Begunstigers kunnen enkel op uitnodiging van het bondsbestuur de algemene leden vergadering
bijwonen, maar genieten geen stemrecht.
6. Als er in de statuten gesproken wordt over “leden” dan is dit met uitzondering van ereleden en
begunstigers, tenzij expliciet vermeldt.
RECHTEN ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 6
Behalve de overige rechten die aan ereleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere
evenementen kosteloos bij te wonen.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
BEGUNSTIGERS
Artikel 7
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, behoudens dat de toegezegde jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor
het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bondsbestuur.

TOELATING & AANSLUITING
Artikel 8
Het bondsbestuur beslist omtrent de toelating van leden, begunstigers en aangesloten instanties; de wijze
van toelating wordt nader in het huishoudelijk reglement geregeld.

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;
c. door opzegging namens de vereniging, welke kan geschieden wanneer een lid 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 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.
e. door overlijden van de persoon.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bondsbestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid 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 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 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 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 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 geschiedt door het bondsbestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit
het lidmaatschap 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
geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap 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 de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke
informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de
hoofdpagina van de website en op bladzijde een, twee of drie van het ledenblad, indien de vereniging
gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.
VERPLICHTINGEN/JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 10
1. De leden en aangesloten instanties zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bondsbestuur is bevoegd ten aanzien van leden in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. De leden en aangesloten instanties zijn verplicht:
a) de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van haar organen, na te leven;
b) de verplichtingen, die de vereniging uit naam van haar leden aangaat of die uit het lidmaatschap
voortvloeien, te aanvaarden en na te leven;
c) zich te houden aan de statuten, reglementen en overige verplichtingen van de (inter)nationale
organisaties, waarbij de vereniging is aangesloten;
d) van toepassing zijn de dopingreglementen na te leven.
4. Overige verplichtingen van de leden worden vastgesteld door de ledenvergadering en opgenomen in het
huishoudelijk reglement.
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 deelnemende 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.
BONDSBESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 12
1. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter en twee andere bondsbestuursleden dit gewenst
achten.
2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bondsbestuur kan ook anders dan in een bijeenkomst
vergaderingen houden, mits alle betrokken bondsbestuursleden daaraan deelnemen of in geval van
afwezigheid verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.
3. Het bondsbestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien tenminste drie leden en tenminste
een meerderheid aan de vergadering deelnemen of daarin door een aanwezig bondsbestuurslid
vertegenwoordigd zijn.
4. Indien de stemmen in een bondsbestuursvergadering staken, is de stem van de voorzitter
doorslaggevend, tenzij bij meerderheid wordt besloten in een volgende bondsbestuursvergadering opnieuw
over het onderwerp te stemmen.
5. De door het bondsbestuur genomen besluiten worden vermeld in een op te maken besluitenlijst. Het
bondsbestuur kan besluiten die voor de leden van belang zijn publiceren in de Officiële Mededelingen.
BONDSBESTUURS TAAKVERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bondsbestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bondsbestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bondsbestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de invulling van de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bondsbestuur worden benoemd.
4. Het bondsbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Het bondsbestuur is echter niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van goedkeuring kan slechts door de vereniging
beroep worden gedaan.

5. Het bondsbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
investeringen een bedrag of waarde van eenduizend euro (€ 1.000,00) te boven gaande, onverminderd het
hierna onder II bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering
van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen
uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging en door derden geen beroep worden
gedaan.
III. het uitkeren van een vergoeding voor bestuurstaken en/of commissiewerkzaamheden.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd door het
bondsbestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden
van het bondsbestuur.
COMMISSIES EN COÖRDINATOREN
Artikel 14
1. Het bondsbestuur, alsmede de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke
commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een reglement is
geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een permanente
commissie worden telkens benoemd voor de duur van vier jaar en kunnen aansluitend voor eenzelfde
periode worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de
aan de commissie verstrekte opdracht.
5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en uit een of
meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling
overleg de overige functies.
6. De financiële commissie - indien benoemd - bestaat uit twee leden, die door de algemene
ledenvergadering jaarlijks worden benoemd. De financiële commissie is in het kader van de door het
bondsbestuur af te leggen rekening en verantwoording belast met het onderzoek als vermeld in artikel 15 lid
5, 6, 7. Daarnaast adviseert men het bondsbestuur omtrent het te voeren financiële beleid. Het lidmaatschap
van de financiële commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bondsbestuur.
7. De HBN kent voorts coördinatoren die belast zijn met de uitvoering van een bepaald project en daarvoor
verantwoording verschuldigd zijn aan het orgaan dat hen heeft benoemd en hun taken
en bevoegdheden heeft geregeld.

VERENIGINGSJAAR GELDMIDDELEN JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en inschrijfgelden;
b. sponsorgelden;
c. subsidies;
d. donaties, erfstellingen en legaten;
e. andere inkomsten en baten.
Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
3. Het bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de
werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige
wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend.
4. Het bondsbestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit
over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat
van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle
bondsbestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf
van redenen melding gemaakt.
5. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden en/of zijnde aangesloten bij een lid-organisatie,
een financiële commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
bondsbestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bondsbestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie van onderzoek zich door een deskundige doen
bijstaan. Het bondsbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
7. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.
8. Het bondsbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 zeven jaar lang te bewaren.
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.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging, daarbij zo nodig
vertegenwoordigd door één bondsbestuurslid of gevolmachtigde van dit lid of erelid van de vereniging.
Begunstigers hebben alleen toegang op uitnodiging van het bondsbestuur. Geen toegang hebben
geschorste leden en geschorste bondsbestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft
tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die
vergadering het woord te voeren.
2. Algemene ledenvergaderingen zijn openbaar. De algemene ledenvergadering gaat in een besloten
vergadering over indien de voorzitter, het bondsbestuur of ten minste vijf leden hierom verzoeken. Tot een
besloten vergadering hebben toegang alle niet-geschorste leden, het bondsbestuur en degenen die door de
algemene ledenvergadering worden toegelaten.
3. De algemene ledenvergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen
van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het
geval, dan wordt de vergadering in het openbaar voortgezet.
4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die
daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.
5. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
6. Stemrecht in de ALV ligt uitsluiten bij de leden (natuurlijke personen).
7. Er wordt uitgegaan van een evenredige, dan wel getrapte vertegenwoordiging van leden per aangesloten
rechtspersoon. De hierbij gehanteerde verdeelsleutel is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement
8. Een stemgerechtigd lid kan ten hoogste door één andere stemgerechtigde leden gemachtigd worden
namens dezen ter vergadering hun stem uit te brengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht
wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Op verzoek van het bondsbestuur dient
een gevolmachtigde de volmacht die is afgegeven te kunnen overleggen.
VOORZITTERSCHAP NOTULEN
Artikel 18
1. De algemene ledenvergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 16
lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter
en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bondsbestuursleden door het bondsbestuur aan te wijzen
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
zelf daarin.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde
doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de HBN worden genomen. Leden 8 en
13 zijn alleen van toepassing op de besluitvorming in de algemene ledenvergadering.
2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene ledenvergadering
wordt geleid door de voorzitter van het bondsbestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering
vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.
3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan
meer dan de helft van de door stemgerechtigden uitgebrachte geldige stemmen, zo nodig door afronding
naar boven (50%+1). Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.
4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorste stemgerechtigde en wanneer
schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de
desbetreffende stemming noodzakelijk is. Dit laatste ter beoordeling door het stembureau.
5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt iedere stemgerechtigde in de desbetreffende vergadering
één stem uit. Stemmen bij volmacht is toegestaan volgens artikel 17.7
6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken
gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere
dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een
stemgerechtigde een schriftelijke stemming verlangt.
7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming de gewone
meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste
respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald.
Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die
kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door loting na een derde
stemming is aangewezen.
8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter een stembureau
van twee leden, die geen lid van het bondsbestuur mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid
van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.
9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of wanneer de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het
oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerder
ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van
een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te
tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.
12. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde
meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.
13. Voor geldige besluitvorming in de algemene ledenvergadering is ten minste de aanwezigheid van twee
derde van de stemgerechtigde leden vereist.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de
oproeping bedraagt tenminste vier weken.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 21.
3. Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden indien het bondsbestuur dit nodig acht.
4. Voorts wordt een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden indien ten minste vijf leden
daarom verzoeken. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een
toelichting. Indien het bondsbestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door
binnen vier weken een algemene ledenvergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bondsbestuur de vergadering van de algemene
ledenvergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een - ter plaatse waar de HBN is
gevestigd - veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bondsbestuursleden belasten
met de leiding van de algemene ledenvergadering en het opstellen van de notulen.
5. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bondsbestuur waar en wanneer een algemene
ledenvergadering wordt gehouden.
NIETIGHEID EN VERNIETIGBAARHEID VAN BESLUITEN
Artikel 21
1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet anders
voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten
voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft
genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste
gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door
het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
4. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een
vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.
c. wegens strijd met een reglement.
5. Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten waarop in lid 2 wordt
gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag,
waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit
kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a., kan door een daartoe
strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen
besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is gemaakt. Indien de
vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij
uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 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 vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle
leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken, doch niet
eerder dan zeven dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste tweederde
van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
bondsbestuurslid bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 23
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door de leden van het
bondsbestuur, tenzij de algemene ledenvergadering de vereffening aan een derde opdraagt.
3. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan
haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de
vereniging is ingeschreven.
4. Bij besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering welke bestemming aan het batig saldo
wordt gegeven, nadat alle verplichtingen zijn vereffend en rekening is gehouden met de sociale belangen
van HBN. Deze bestemming dient zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de doelstellingen van de HBN.
FUSIE / OMZETTING
Artikel 24
1. Een besluit tot fusie van de vereniging met een of meer andere rechtspersonen als bedoeld in artikel 310
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt genomen door de algemene vergadering, na een
daartoe gedaan voorstel van het bondsbestuur overeenkomstig artikel 312 van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek; het bepaalde in artikel 22 leden 1 en 3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, als bedoeld in artikel 18 van boek 2
van het Burgerlijk Wetboek, wordt genomen door de algemene vergadering; het bepaalde in artikel 22 leden
1, 2 en 3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing, behoudens dat het besluit in alle gevallen
moet worden genomen met een meerderheid van negentiende van de uitgebrachte stemmen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN
Artikel 25
1. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle reglementen van de
vereniging, waaronder begrepen het huishoudelijk reglement, door de algemene vergadering vastgesteld en
kunnen zij door de algemene vergadering worden gewijzigd of geschrapt.
2. In het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging worden die onderwerpen
geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld. Het huishoudelijk reglement en de andere
reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht
bevat, en deze statuten.
3. Een besluit tot het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van
de vereniging behoeft een meerderheid van ten minste een tweede van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

