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akte van statutenwijziging  

ref: sl/2015.000415.02  

 

Vandaag, maandag vijfentwintig januari tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Nick van 

Buitenen, notaris in Utrecht: 

@. 

De verschenen persoon, door de algemene vergadering van de hieronder genoemde vereniging 

aangewezen om deze akte te ondertekenen, verklaarde het volgende. 

 BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING  

 De vereniging: Fietsersbond, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het 

adres: Nicolaas Beetsstraat 2 A, 3511 HE in Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40464671, hierna ook te noemen: 

«de vereniging», is opgericht bij akte op achttien oktober negentienhonderd 

vijfenzeventig; de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht 

november tweeduizend zeven verleden voor een plaatsvervanger van genoemde notaris 

Nick van Buitenen. 

 De algemene vergadering van de vereniging heeft op drieëntwintig januari tweeduizend 

zestien besloten de statuten van de vereniging te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een 

uittreksel uit de notulen van die vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht. 

 Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten 

gestelde vereisten. 

 Ter uitvoering van genoemd besluit worden wijzingen aangebracht in de volgende 

artikelen:  

 - toevoeging van artikel 2 lid 3; 

 - artikel 17 lid 1 sub a; 

 - artikel 17 lid 1 sub c; 

 - artikel 17 lid 1 sub d; 

 - toevoeging van artikel 17 lid 1 sub e; 

 - toevoeging van artikel 17 lid 1 sub f; 

 - artikel 18 lid 5; 

 - artikel 18 lid 7; 

 - artikel 27 lid 6. 

 Ontwerp 

 van 3 december 2015 

 van Grafhorst notarissen 

  030 – 2719227    www.vangrafhorst.nl 
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Waardoor de statuten vanaf vandaag luiden als volgt: 

 STATUTEN  

Artikel 1.  

Naam en zetel  

De vereniging draagt de naam: Fietsersbond 

Zij is gevestigd te Utrecht. 

Artikel 2.  

Doel  

1. De Fietsersbond wil: 

 - de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de 

voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de 

kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en daarmee 

ook het gebruik van de fiets vergroten; 

 - meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, 

voorzieningen) als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, 

laten meetellen). 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

 a. het voeren van acties; 

 b. het doen of laten doen van onderzoek; 

 c. het beleggen van bijeenkomsten; 

 d. het verstrekken van informatie en adviezen; 

 e. het voeren van overleg met daarvoor in aanmerking komende organisaties en 

(semi)overheidsinstellingen; 

 f. het uitgeven van publicaties en 

 g. alle andere wettige middelen. 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

Artikel 3.  

Middelen  

1. De inkomsten van de vereniging worden verkregen uit: 

 a. contributies en donaties; 

 b. subsidies; 

 c. erfstellingen, legaten en giften en 

 d. andere inkomsten. 

2. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
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Artikel 4.  

Leden  

1. Iedere natuurlijke persoon die instemt met het doel van de vereniging kan als lid 

toetreden. Leden zijn gehouden de vereniging financieel te steunen met een door de 

ledenraad vastgestelde minimumbijdrage onder door de ledenraad vast te stellen 

voorwaarden. 

2. Het algemeen bestuur beslist omtrent de toelating. 

3. Bij niet-toelating kan de ledenraad op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating 

besluiten. 

4. Als het algemeen bestuur een lid niet toelaat, stelt het de betrokkene hiervan onverwijld 

schriftelijk op de hoogte. Een dergelijk besluit moet de betrokkene wijzen op de 

mogelijkheid tegen de beslissing van het algemeen bestuur beroep aan te tekenen bij de 

eerstvolgende ledenraad. 

5. Het algemeen bestuur houdt een register aan of doet een register aanhouden, waarin de 

namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

Artikel 5.  

Beëindiging  

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door de dood van het lid; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te 

voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden 

het lidmaatschap te laten voortduren; of 

 d. door ontzetting eventueel voorafgegaan door een schorsing. Deze kan alleen 

worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan onmiddellijk geschieden. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging alsmede schorsing van of 

ontzetting uit het lidmaatschap geschieden door het algemeen bestuur. 

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden 

tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn 

van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van 

de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
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voortduren. 

5. Als het algemeen bestuur besluit een lidmaatschap op te zeggen of te schorsen, of een lid 

te ontzetten, stelt het de betrokkene daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Het 

besluit moet 

 a. aangetekend zijn verzonden; 

 b. met redenen zijn omkleed; en 

 c. de betrokkene wijzen op de mogelijkheid binnen een maand beroep aan te tekenen 

bij de ledenraad. 

6. Als een schorsing niet binnen een maand gevolgd wordt door een opzegging of 

ontzetting door het algemeen bestuur eindigt de schorsing door verloop van deze termijn. 

Het algemeen bestuur kan een schorsing niet verlengen. Het algemeen bestuur kan 

evenmin dezelfde persoon meerdere malen achtereen schorsen. 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van een besluit 

tot schorsing van of ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een 

maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de 

ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

bijdrage in zijn geheel verschuldigd. 

9. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door 

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende 

verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

Organen  

Artikel 6.  

1. Organen zijn onder meer: 

 a. afdelingen; 

 b. de ledenraad die de functie van algemene vergadering vervult; 

 c. het ledenraadspresidium; 

 d. door de ledenraad opgerichte of benoemde werkgroepen en commissies; 

 e. het algemeen bestuur; 

 f. het dagelijks bestuur en 

 g. door het algemeen bestuur opgerichte of benoemde werkgroepen en commissies. 

2. De organisatie van afdelingen wordt nader beschreven in het huishoudelijk reglement. 

 Afdelingen  

Artikel 7.  
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Oprichting, opheffing en begrenzing  

1. Minstens vijftien leden in één of meer gemeenten kunnen met toestemming van de 

ledenraad een afdeling vormen. De ledenraad stelt de begrenzing van de afdelingen vast 

door voor elke gemeente te bepalen bij welke afdeling zij hoort. 

2. Als een nieuwe afdeling ontstaat, of als leden door wijziging van de afdelingsgrenzen bij 

een andere afdeling ingedeeld worden, ziet het algemeen bestuur erop toe dat de 

betreffende leden daarvan op de hoogte gesteld worden. 

3. Een afdeling bestaat uit de binnen haar grenzen wonende leden. 

4. De ledenraad kan besluiten een afdeling op te heffen, echter niet dan nadat de afdeling 

hiervan op de hoogte gesteld is. Een dergelijk besluit vereist een meerderheid van ten 

minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 8.  

Verantwoording en afstemming met landelijk beleid  

1. Ten minste eenmaal per verenigingsjaar organiseert de afdeling een afdelingsvergadering. 

2. Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar zenden de afdelingen het 

algemeen bestuur het jaarverslag waarin vervat het financieel verslag, van het vorige 

verenigingsjaar. 

3. Het algemeen bestuur is bevoegd de financiële administratie van een afdeling te 

controleren of te doen controleren. De houder van de middelen van de betreffende 

afdeling is gehouden daarvoor alle boeken en financiële bescheiden ter beschikking te 

stellen. 

4. Afdelingen nemen geen besluiten die strijdig zijn met de statuten, met het huishoudelijk 

reglement, met enig ander reglement dat door de ledenraad is vastgesteld, met het 

geldende beleidsplan of met besluiten van de ledenraad. 

5. a. De ledenraad kan besluiten van afdelingen schorsen als deze strijdig zijn met 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op 

onredelijke wijze benadelen. Een schorsing dient gemotiveerd te zijn, waarbij de 

motivering niet strijdig is met de in lid 4 van dit artikel genoemde zaken. 

 b. Tegen een schorsing kan een afdeling eenmaal beroep aantekenen bij de 

ledenraad. 

 c. Het algemeen bestuur kan, indien het dat voor de effectuering van de schorsing 

wenselijk acht, de volgende maatregelen nemen: 

  - het terugnemen van het beheer over de financiële middelen van deze 

afdeling en/of 
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  - het schorsen van één of meer leden van deze afdeling, echter niet voor de 

betrokkene of betrokkenen te hebben gehoord. 

  Bij een schorsing kan de ledenraad ook beslissen dat deze maatregelen door de 

ledenraad zelf genomen zullen worden. 

 De ledenraad  

Artikel 9.  

Bevoegdheden  

1. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe, die niet bij wet of statuten aan andere 

organen zijn toegekend. 

2. Zolang de ledenraad de begroting van het lopende verenigingsjaar niet heeft vastgesteld, 

dient de begroting van het voorgaande verenigingsjaar als begroting voor het lopende 

verenigingsjaar. 

Artikel 10.  

Ledenraadspresidium  

1. Er is een ledenraadspresidium, dat tot taak heeft de ledenraadsvergaderingen voor te 

bereiden en te leiden. Het presidium bestaat ten minste uit een voorzitter, een 

plaatsvervangend voorzitter en een lid van het algemeen bestuur. Ten minste twee derde 

deel van de leden van het ledenraadspresidium, waaronder de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter, is niet tevens lid van het algemeen bestuur. 

2. De leden van het ledenraadspresidium, met uitzondering van de vertegenwoordiger van 

het bestuur, worden benoemd door de ledenraad voor een periode van één jaar. Zij zijn 

steeds herbenoembaar. 

3. De ledenraad wordt voorgezeten door de ledenraadsvoorzitter of de plaatsvervangend 

ledenraadsvoorzitter. Als de ledenraadsvoorzitter of zijn plaatsvervanger niet beschikbaar 

is, voorziet de ledenraad zelf in zijn leiding. 

Artikel 11.  

Samenstelling en toegang  

1. De ledenraad is samengesteld uit afgevaardigden, die door en uit de afdelingen worden 

benoemd. Elke afdeling vaardigt ten minste één lid af naar de ledenraad. Het aantal 

afgevaardigden dat een afdeling ten hoogste in de ledenraad kan vertegenwoordigen 

wordt in het huishoudelijk reglement bepaald. 

2. De functie van afgevaardigde in de ledenraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap 

van het algemeen bestuur. 

3. Bij de bepaling van het aantal afdelingsleden is bepalend het aantal leden bij de aanvang 
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van het lopende verenigingsjaar. 

4. Een afdeling benoemt minstens één maal per jaar uit haar midden haar 

ledenraadsafgevaardigden. De afgevaardigden hebben een zittingsperiode van hoogstens 

één jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar. 

5. De afvaardiging naar de ledenraad eindigt voorts: 

 a. door schriftelijk bedanken als zodanig; 

 b. bij besluit van de afdeling die hen benoemt; 

 c. bij besluit van de ledenraad; en 

 d. bij verlies van het lidmaatschap der vereniging. 

6. a. Leden van het algemeen bestuur, de directeur en leden van het 

ledenraadspresidium hebben steeds toegang tot de ledenraad en kunnen aan de 

beraadslagingen deelnemen, onverminderd het bepaalde in lid 6.c. van dit artikel. 

 b. Leden van het algemeen bestuur hebben geen stemrecht; leden van het 

ledenraadspresidium hebben niet uit dien hoofde stemrecht. 

 c. De ledenraad kan leden van het algemeen bestuur, de directeur en niet door de 

ledenraad zelf gekozen leden van het ledenraadspresidium de toegang en/of 

deelname aan de beraadslagingen ontzeggen. Een dergelijk besluit geldt hooguit 

tot het einde van de vergadering gedurende welke het besluit genomen werd. 

 d. Tenzij de ledenraad anders besluit is de ledenraadsvergadering openbaar. 

Artikel 12.  

Bijeenroepen van de ledenraad  

1. Vergaderingen van de ledenraad worden gehouden zo dikwijls als het 

ledenraadspresidium dit wenselijk vindt, doch minimaal eenmaal per verenigingsjaar. 

2. Voorts is het ledenraadspresidium gehouden op schriftelijk verzoek van het algemeen 

bestuur, van ten minste vijf afgevaardigden in de ledenraad, of van zoveel minder 

afgevaardigden als bevoegd tot het uitbrengen van één tiende deel der stemmen, de 

ledenraad bijeen te roepen of te doen bijeenroepen. 

3. Als aan het in het vorige lid bedoelde verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt 

gegeven, kunnen de verzoekers zelf de ledenraad bijeenroepen. 

4. Bijeenroeping van de ledenraadsvergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de 

afgevaardigden en aan de vestigingsadressen van de afdelingen, op een termijn van ten 

minste twee, maar zo mogelijk vier weken. Als lid 3 van dit artikel toepassing heeft gehad, 

kan de oproeping ook geschieden door een advertentie in een landelijk, veel gelezen 

dagblad. 



 
 
 
 
 

 
van  Grafhorst  

notarissen
 

  
 
 
 

 

 

 8 

5. In de oproep voor de ledenraadsvergadering worden in ieder geval de tijd en de plaats van 

de vergadering vermeld, alsmede een zo volledig mogelijke lijst van te behandelen 

onderwerpen, met voorzover mogelijk een toelichting per punt. 

6. Het ledenraadspresidium is gehouden op verzoek van het algemeen bestuur, ten minste 

vijf afgevaardigden in de ledenraad, of zoveel minder afgevaardigden als bevoegd tot het 

uitbrengen van één tiende deel der stemmen, een onderwerp ter behandeling op de lijst 

van te behandelen onderwerpen te plaatsen. 

Artikel 13.  

Besluitvorming  

1. Iedere afgevaardigde in de ledenraad brengt ten hoogste één stem uit. 

2. Afdelingen, welke niet door eigen afgevaardigden in de ledenraad zijn vertegenwoordigd 

hebben niet het recht tijdens deze vergadering het stemrecht te doen uitoefenen door 

leden of afgevaardigden van een andere afdeling of door derden. 

3. Stemming bij acclamatie is mogelijk, als geen van de aanwezigen hoofdelijke of 

schriftelijke stemming verlangt. Een besluit wordt genomen door het houden van een 

schriftelijke stemming, wanneer ten minste één der stemgerechtigden dit verlangt, of de 

ledenraadsvoorzitter dit gewenst acht. Een schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, 

ongetekende briefjes. 

4. Ongeldig zijn blanco stemmen. Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig blanco 

stembriefjes, stembriefjes welke een persoon of een zaak niet duidelijk aanwijzen dan wel 

personen of zaken aanwijzen waarover niet wordt gestemd. 

5. Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Is echter meer dan de helft van de stemmen ongeldig, dan is de stemming ongeldig, en 

kan herstemming plaatsvinden. Wanneer opnieuw meer dan de helft der stemmen 

ongeldig is, wordt geacht onvoldoende basis aanwezig te zijn voor een besluit en is het 

betreffende voorstel verworpen. 

7. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, neemt de ledenraad besluiten met 

meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking der stemmen over 

zaken is het voorstel verworpen. 

8. a. Als bij een verkiezing van personen niemand meer dan de helft van de uitgebrachte 

stemmen behaalt, vindt een tweede vrije stemming plaats. 

 b. Indien bij een tweede vrije stemming wederom niemand meer dan de helft van de 

uitgebrachte stemmen haalt, vindt herstemming plaats tussen de twee personen, 

die bij de laatste stemming de meeste stemmen haalden. 
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 c. Als in de tweede vrije stemming meer dan twee personen een gelijk-grootste-aantal 

stemmen op zich verenigen, of indien meer personen door een gelijk aantal 

stemmen op de tweede plaats voor herstemming in aanmerking zouden komen, 

wordt tussen dezen vooraf gestemd, wie van hen voor herstemming in aanmerking 

komt. 

 d. Als de uitslag van deze laatste stemming wederom geen uitsluitsel geeft, beslist het 

lot wie voor herstemming in aanmerking komt. 

 e. Als bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 

9. Een eenstemmig besluit, genomen door de gezamenlijke afgevaardigden van alle 

afdelingen in de ledenraad, mits met voorkennis van het algemeen bestuur, geldt als een 

besluit van de ledenraad, ook al was deze niet als zodanig bijeen. 

Artikel 14.  

Ledenraadswerkgroepen en –commissies  

1. De ledenraad kan ledenraadswerkgroepen oprichten en –commissies instellen. 

2. De ledenraad kan alle door hem ingestelde werkgroepencommissies onmiddellijk 

opheffen of ontbinden, of de opdracht aan een commissie of werkgroep wijzigen, 

onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 5 van deze statuten. 

3. Voor zover bij statuten of wet niet anders bepaald kunnen werkgroepen en commissies 

voor onbepaalde tijd opgericht of benoemd worden. 

4. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen zijn de leden van werkgroepen en 

commissies terstond herbenoembaar. 

5. In de uitvoering van hun taak zijn werkgroepen en commissies te allen tijde 

verantwoording schuldig aan de ledenraad. 

6. Ten minste één maal per jaar brengt een werkgroep of commissie mondeling of 

schriftelijk verslag uit aan de ledenraad. Opname van dit verslag in het jaarverslag 

voldoen. 

7. De werkzaamheden van werkgroepen en commissies komen aan de orde in het 

jaarverslag van de vereniging. 

 Controlecommissie  

Artikel 15.  

15.1  De ledenraad benoemt jaarlijks uit zijn afgevaardigden een controlecommissie van ten 

minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het algemeen bestuur. Leden 

van de controlecommissie zijn terstond herbenoembaar. De maximale zittingsduur 

bedraagt vijf jaar. 
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15.2  De commissie controleert het jaarsverslag en de verantwoording van het algemeen 

bestuur en brengt aan de ledenraad verslag uit van haar bevindingen. De commissie 

rapporteert haar bevindingen aan het algemeen bestuur. Met controleren wordt bedoeld 

het beoordelen of het jaarverslag dat is gepresenteerd overeenkomt met het werkplan en 

de begroting van de vereniging. 

15.3  De commissie kan zich op kosten van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. 

15.4 Het algemeen bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen 

te verschaffen, haar de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en 

bescheiden van de vereniging te geven. 

15.5  De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de ledenraad worden herroepen, 

doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

 Kascommissie  

16.1  Voor het geval er geen accountantsverklaring is omtrent de getrouwheid van de 

onderzochte jaarstukken van enig jaar benoemt de ledenraad uit zijn afgevaardigden een 

kascommissie van ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het 

algemeen bestuur. De zittingsduur van de kascommissie eindigt nadat zij aan de 

ledenraad verslag heeft uitgebracht van haar bevindingen. 

16.2. De artikelen 15.3 tot en met 15.5. zijn van overeenkomstige toepassing. 

 Algemeen bestuur en dagelijks bestuur  

Artikel 17.  

Samenstelling en verkiezing  

1. a. Het algemeen bestuur bestaat uit een door de ledenraad vast te stellen oneven 

aantal van ten minste vijf onafhankelijke leden van de vereniging, die door de 

ledenraad worden benoemd. Bestuursleden mogen geen nauwe familie- of 

vergelijkbare relatie met elkaar of met familieleden van bestuursleden hebben. 

Voorts mogen zij niet samenwonen met, niet getrouwd zijn met of een 

geregistreerd partnerschap hebben met bestuursleden of familieleden van 

bestuursleden.  

 b. Kandidaten worden gesteld door het algemeen bestuur of door ten minste drie 

leden van de ledenraad.  

 c. De leden van het algemeen bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, 

aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van  een entiteit waarmee de 

vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. 

 d. Niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag worden benoemd (of 
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worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair – 

direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de vereniging de door haar 

ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet 

meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit bestuurders, 

oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige 

volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuursleden mogen - buiten vertegenwoordiging 

door deelname aan handelingen van het algemeen bestuur - de vereniging niet 

vertegenwoordigen. 

 e. Het bepaalde onder sub c en d geldt niet voor zover ten aanzien van de vereniging 

en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie van de jaarrekening zoals 

bedoeld in richtlijnen van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) zoals die van 

tijd tot tijd zullen gelden. 

 f. Het bepaalde onder sub c en d geldt niet indien het bestuurslid is benoemd door of 

met instemming van de ledenraad, tot bestuurder of toezichthouder van de 

ontvangende entiteit als bedoeld in sub d. 

2. De voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester worden in functie gekozen. Het 

algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris. 

 Deze vormen tezamen het dagelijks bestuur. 

 De functies van vice-voorzitter en secretaris kunnen ook door één persoon worden 

vervuld. 

3. Elk lid van het algemeen bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar. 

Bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar, maar niet vaker dan éénmaal achtereen. 

4. Elk lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde door de ledenraad uit zijn functie 

worden geschorst of ontslagen. Als schorsing niet binnen drie maanden gevolgd wordt 

door ontslag eindigt de schorsing door verloop van die termijn. 

5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt voorts door: 

 a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of 

 b. bedanken als bestuurslid. 

Artikel 18.  

Bevoegdheden, taken  

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het algemeen bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

2. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 
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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. 

3. Als het aantal leden van het algemeen bestuur beneden tot het lid 1 van artikel 17 

vermelde minimum-aantal is gedaald, blijft het bevoegd. In dat geval belegt het algemeen 

bestuur zo spoedig mogelijk een ledenraadsvergadering waarin in de open plaats of 

plaatsen wordt voorzien. 

4. Het algemeen bestuur kan delen van zijn taken delegeren aan het dagelijks bestuur. 

5. De leden van het algemeen bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op een redelijke vergoeding voor zover niet bovenmatig van de door hen 

in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de 

jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 

6. De leden van het algemeen bestuur mogen niet tevens in dienst zijn van de vereniging. 

7. De leden van het algemeen bestuur waken tegen belangenverstrengeling.  

 Zij hebben geen directe of indirecte zakelijke binding met de vereniging. 

 Zij melden aan het algemeen bestuur een mogelijke verstrengeling van belangen. 

 Bij een mogelijke verstrengeling van belangen onthouden zij zich van de beraadslaging en 

de besluitvorming over het betrokken onderwerp.  

 De aanwezigheid van de desbetreffende leden telt niet mee ter bepaling of het vereiste 

quorum voor besluitvorming is behaald. 

 Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de vereniging en één of 

meer van haar bestuurders, kan de vereniging slechts worden vertegenwoordigd indien en 

voor zover de statuten van de vereniging hierin voorzien. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de 

verstrengeling van belangen zich voordoet. 

 Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit lid van dit artikel doet zich onder 

andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare 

rechtshandelingen tussen de vereniging en: 

 i) bestuursleden van de vereniging, 

 ii) personen die nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met bestuursleden van 

de vereniging, 

 iii) rechtspersonen waarvan de hierboven onder i) en ii) genoemde personen 

bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. 

 De ledenraad kan in het geval van een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit lid 

een persoon aanwijzen die de bevoegdheid tot vertegenwoordiging krijgt. 
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Artikel 19.  

Vertegenwoordiging  

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 

 a. het algemeen bestuur of 

 b. twee bestuursleden tezamen, waaronder ten minste een lid van het dagelijks 

bestuur. 

2. Het algemeen bestuur is bevoegd schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht te 

verlenen aan een of meer bepaalde bestuursleden, de directeur of andere personen, om 

de vereniging te vertegenwoordigen. 

Artikel 20.  

Toegang en beraadslagingen  

1. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of ten minste 

twee bestuursleden dat nodig achten doch minimaal een keer per verenigingsjaar en voor 

elke ledenraadsvergadering. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt ten minste een besluitenlijst opgemaakt, 

welke door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. 

3. Notulen van bestuursvergaderingen liggen voor leden ter inzage bij het bureau. 

4. a. Vergaderingen van het algemeen bestuur zijn toegankelijk voor de directeur en 

leden van de vereniging, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.  

  De directeur neemt deel aan de beraadslagingen tenzij het algemeen bestuur 

anders beslist. 

 b. Medewerkers van de vereniging en genodigden hebben toegang tot de 

vergaderingen van het algemeen bestuur als het algemeen bestuur daartoe beslist. 

 c. Als het algemeen bestuur besluit dat de vergadering niet toegankelijk is voor niet-

bestuursleden, geldt dat besluit hoogstens tot het einde van de vergadering tijdens 

welke het besluit genomen werd. 

Artikel 21.  

Besluitvorming  

1. Bij elke besluitvorming moet meer dan de helft van de in functie zijnde leden van het 

algemeen bestuur aanwezig zijn. Een bestuurslid kan zich ter vergadering niet laten 

vertegenwoordigen. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

2. Het algemeen bestuur neemt slechts besluiten bij aanwezigheid van minstens twee derde 

deel van het aantal in functie zijnde leden van dat bestuur.  

3. Ongeldig zijn blanco stemmen. Bij schriftelijke stemmingen zijn blanco stembriefjes en 
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stembriefjes welke een persoon of een zaak niet duidelijk aanwijzen dan wel personen of 

zaken aanwijzen waarover niet wordt gestemd ongeldig. 

4. Ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

5. Is echter meer dan de helft van de stemmen ongeldig, dan is de stemming ongeldig, en 

kan herstemming plaatsvinden. Bij herstemming worden blanco stemmen en ongeldige 

stemmen geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Besluiten van het algemeen bestuur worden genomen met meer dan de helft van het 

aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 22.  

Verantwoording  

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 

2. Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

3. Uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging van 

deze termijn door de ledenraad, legt het algemeen bestuur aan de ledenraad 

verantwoording af over het gevoerde beleid. Hierbij presenteert het bestuur het 

jaarverslag en de jaarrekening. 

4. Het algemeen bestuur brengt elke ledenraadsvergadering verslag uit van zijn 

werkzaamheden sinds de vorige ledenraad door het presenteren van zijn besluitenlijst. 

5 Het algemeen bestuur legt in de vergadering rekening en verantwoording af over zijn 

financiële beheer. 

6 Het bestuur wordt in de ledenraad gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

Artikel 23.  

Directeur; het bureau  

1. Het algemeen bestuur benoemt een directeur die belast is met de dagelijkse leiding en 

verantwoording schuldig is aan het algemeen bestuur. 

 De arbeidsovereenkomst met de directeur wordt gesloten door het dagelijks bestuur. 

2 Het algemeen bestuur stelt een directiestatuut vast waarin de taken en bevoegdheden van 

de directeur worden vastgelegd.  

3. De directeur wordt bijgestaan door het bureau. Arbeidsovereenkomsten met 

medewerkers van het bureau worden aangegaan en opgezegd door de directeur. 

4. Medewerkers zijn zij waarmee een arbeidsovereenkomst of een vrijwilligersovereenkomst 

is aangegaan op basis van het reglement algemeen personeelsbeleid. 
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5. De verantwoording voor de werkzaamheden van het bureau is geregeld in de 

rechtspositieregeling Fietsersbond die wordt vastgesteld en gewijzigd door het algemeen 

bestuur. 

Artikel 24.  

Werkgroepen en commissies, opgericht en ingesteld door het algemeen bestuur  

1. Het algemeen bestuur kan werkgroepen oprichten en commissies instellen. 

2. Het algemeen bestuur kan de werkgroepen en commissies die het zelf oprichtte of 

instelde onmiddellijk opheffen of ontbinden, of de opdracht aan de werkgroep of 

commissie wijzigen. 

3. Als het algemeen bestuur een werkgroep oprichtte of ophief, of een commissie instelde of 

ontbond, of de opdracht aan een werkgroep of commissie wijzigde, deelt het dit op de 

eerstvolgende ledenraadsvergadering mee. 

4. Het algemeen bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 

taak doen uitvoeren door werkgroepen of commissies, die door het algemeen bestuur 

opgericht of ingesteld zijn. 

5. De leden 5, 6 en 7 van artikel 14 zijn van overeenkomstige toepassing. 

 Rechtspersonen opgericht ten behoeve van de vereniging  

Artikel 25.  

1. Het algemeen bestuur kan uitsluitend met toestemming van de ledenraad een 

rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid oprichten of op doen richten. 

2. De statuten van rechtspersonen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden slechts 

vastgesteld of gewijzigd na goedkeuring door en toestemming van het algemeen bestuur. 

3. Lid 4 van dit artikel heeft geen betrekking op rechtspersonen die in samenwerking met 

andere rechtspersonen worden opgericht. 

4. a. De statutaire naam van de vereniging dan wel de aanduiding is onderdeel van de 

naam van rechtspersonen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

 b. De statuten van rechtspersonen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vermelden dat 

het lidmaatschap van de vereniging een vereiste is voor ieder bestuurslid van de in 

lid 1 bedoelde rechtspersoon, voorts dat het bestuurslidmaatschap eindigt als het 

lidmaatschap van de vereniging eindigt of als door het algemeen bestuur geschorst 

wordt. 

 c. De statuten van rechtspersonen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vermelden dat 

deze bestuursleden worden benoemd door het algemeen bestuur of de ledenraad 

voor zover de wet niet anders bepaalt. 
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 d. Indien een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid wordt opgericht ten 

behoeve van een afdeling, vermelden de statuten voorts dat de betreffende afdeling 

bestuursleden voor de rechtspersoon voordraagt. In dat geval benoemt het 

algemeen bestuur slechts personen die in de voordracht genoemd zijn. Het 

algemeen bestuur kan weigeren een of meer personen uit de voordracht te 

benoemen, in welk geval de afdeling een nieuwe voordracht doet. 

 e. De statuten van een rechtspersoon, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vermelden 

dat de ontbinding van deze rechtspersoon de goedkeuring van de ledenraad 

behoeft. 

 f. De statuten van een rechtspersoon, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vermelden 

dat de rechtspersoon geen besluiten neemt die strijdig zijn met de statuten, het 

huishoudelijk reglement, enig ander reglement dat door de ledenraad van de 

vereniging is vastgesteld, of met besluiten van de ledenraad van de vereniging. 

 Reglementen, statutenwijziging en ontbinding  

Artikel 26.  

Reglementen  

1. Er is een huishoudelijk reglement dat door de ledenraad wordt vastgesteld. 

 a. Voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement is een meerderheid van ten 

minste twee derde van deel uit de uitgebrachte stemmen vereist. 

 b. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden ingetrokken door gelijktijdige 

afkondiging van een vervangend huishoudelijk reglement. 

 c. Een besluit tot wijziging of vervanging van het huishoudelijk reglement kan slechts 

worden genomen in een vergadering, als dit in de uitnodiging voor die vergadering 

aangekondigd werd. Bovendien moet het wijzigingsvoorstel of moeten de 

wijzigingsvoorstellen minstens twee weken te voren aan de afdelingsadressen zijn 

toegezonden en in een periode van twee weken voorafgaande aan de betreffende 

vergadering ter inzage hebben gelegen. 

2. Er is een rechtspositieregeling Fietsersbond, die door het algemeen bestuur wordt 

vastgesteld.  

3. Er is een redactiestatuut, waarin door het algemeen bestuur de verhouding tussen de 

redactie en de vereniging omschreven wordt en waarin regelingen getroffen worden voor 

een goed functioneren van de redactie van het verenigingsblad. 

4. De ledenraad kan bij overige reglementen nadere regels vaststellen omtrent alles, waarvan 

de regeling hem gewenst voorkomt. Overige reglementen zijn reglementen, die niet in 
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een van de drie eerste leden van dit artikel genoemd zijn. Op overige reglementen zijn de 

subleden a en c van lid 1 van dit artikel van toepassing. 

5. a. Reglementen van de vereniging, daaronder begrepen het huishoudelijk reglement, 

het reglement algemeen personeelsbeleid en het redactiestatuut bevatten geen 

bepalingen, die strijdig zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. 

 b. Deze reglementen bevatten evenmin bepalingen die met de statuten strijden. 

Artikel 27.  

Statutenwijziging en ontbinding  

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts 

worden genomen door de ledenraad met een meerderheid van twee derde deel van de 

uitgebrachte stemmen. 

2. Een besluit tot wijziging of vervanging van de statuten kan slechts worden genomen in 

een vergadering, als dit in de uitnodiging voor de vergadering aangekondigd werd. 

Bovendien moet het wijzigingsvoorstel of moeten de wijzigingsvoorstellen minstens twee 

weken te voren aan de afdelingen zijn toegezonden en in een periode van twee weken, 

voorafgaande aan de betreffende vergadering ter inzage hebben gelegen.  

3. Zij die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling van een voorstel 

tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste twee weken voor 

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk 

is opgenomen, aan alle afdelingen ter kennisneming toezenden en bovendien op het 

bureau voor de ledenraadsafgevaardigden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 

waarop de vergadering wordt gehouden.  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. 

5. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het algemeen bestuur met de 

vereffening belast, tenzij de ledenraad bij dat besluit een of meer andere vereffenaars 

benoemt. 

6. Een eventueel batig saldo na de vereffening zal worden besteed ten behoeve van een 

fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die 

van de vereniging dan wel ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als die 

van de vereniging heeft. In geval van een juridische fusie of splitsing van de vereniging 

wordt het vermogen van de vereniging bij de juridische fusie of splitsing alsmede de 

vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders besteed dan vóór de 



 
 
 
 
 

 
van  Grafhorst  

notarissen
 

  
 
 
 

 

 

 18 

fusie of splitsing was voorgeschreven. 

 HET SLOT VAN DEZE AKTE  

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn 

identiteitsbewijs, zodat hij mij bekend is. 

Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en 

gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een 

concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt. 

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte 

ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in 

Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.  

 

  

 


