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S T A T U T E N 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1.
 

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Journalisten. 

 De vereniging kan bij wijze van verkorting ook worden aangeduid als “NVJ” en 

wordt verder in deze statuten genoemd: de “vereniging”. 

2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 

 Zij is een voortzetting van de op één februari achttienhonderd vierentachtig 

opgerichte Nederlandsche Journalisten Kring, die op één juli negentienhonderd 

achtenzestig haar naam wijzigde in de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
 

 De vereniging is tevens een voortzetting van de Nederlandse Vereniging van 

Fotojournalisten, opgericht op vijftien januari negentienhonderd éénendertig.
 

3. Bij besluit van de (voormalige) verenigingsraad van vijftien mei negentienhonderd 

tweeëntachtig werd het lidmaatschap van de vereniging opengesteld voor 

voorlichters, zoals hierna in artikel 4 lid 4 van deze statuten nader omschreven. Ten 

gevolge van deze wijziging dient in deze statuten overal waar de aanduiding 

“journalist(en)” staat vermeld, hieronder mede te worden begrepen 

“voorlichter(s)”. 

DOEL
 

Artikel 2.
 

De vereniging stelt zich ten doel:
 

a. nationaal en internationaal te waken en waar nodig te strijden voor de persvrijheid 

en het recht op informatie van de burgers, welke vrijheid en welk recht zij 

beschouwt als haar wezenlijke grondslagen;
 

b. de beroepsbelangen van leden te behartigen; en
 

c. een hoogstaande beoefening van de journalistiek te bevorderen.
 

MIDDELEN
 

Artikel 3.
 

De vereniging tracht dit doel te dienen met alle wettige middelen en stelt zich in het 

bijzonder tot taak:
 

a. het bevorderen van goede verhoudingen in de journalistiek;
 

b. het ijveren voor een informatievoorziening die door haar structuur van niet-

journalistieke inmenging is gevrijwaard;
 

c. het ijveren voor arbeidsvoorwaarden voor zelfstandige en in dienstverband 

werkzame journalisten, alsmede voor de materiele belangen van de leden genoemd 

in artikel 7 lid 2 onder a tot en met c welke arbeidsvoorwaarden en materiele 

belangen in overeenstemming zijn met de maatschappelijke ontwikkelingen en de 

maatschappelijke positie van de journalisten, zulks onder meer door het sluiten van 

collectieve arbeidsovereenkomsten;
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d. het verlenen of bevorderen van arbitrage tussen journalisten en derden of tussen 

journalisten onderling;
 

e. het doen opstellen van journalistieke gedragsregels en het bevorderen van de 

naleving daarvan;
 
het bevorderen van de bezinning op de geestelijke ethische 

aspecten van de journalistiek, onder meer door het verlenen van organisatorische 

en financiële medewerking aan lichamen die eveneens zulk een bezinning beogen;
 

f. het samenwerken met andere organisaties, in het bijzonder met die van andere 

werknemers en die van buitenlandse journalisten;
 

g. het vertegenwoordigend, regelend of bemiddelend optreden bij gelegenheden en 

gebeurtenissen waar een journalistiek, sociaal-economisch of algemeen 

maatschappelijk belang betrokken is, alsmede het verlenen of doen verlenen van 

faciliteiten in verband met beroepsbezigheden;
 

h. het bevorderen van de instandhouding van een volledige opleiding voor 

journalisten;
 

i. het uitgeven van een periodiek, websites en andere media-uitingen voor 

journalisten en het bevorderen van andere contacten tussen de leden;
 

j. het verlenen van financiële bijstand in bijzondere omstandigheden aan leden, oud-

leden en hun nabestaanden, waartoe één of meer sociale fondsen worden ingesteld 

en in stand gehouden; en 

k. het uitbrengen van een advies aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap over de vaststelling van een billijke vergoeding zoals bedoeld in de 

Auteurswet. 

DEFINITIES
 

Artikel 4.
 

1. De vereniging verstaat onder persvrijheid het recht informatie en inlichtingen te 

vergaren en te verspreiden, meningen en kritiek te uiten en zowel het één als het 

ander te verspreiden, dit mede ter verwezenlijking van het recht op informatie van 

de burgers.
 

2. De vereniging verstaat voor de toepassing van deze statuten onder pers: de 

gedrukte, de auditieve, de visuele en de digitale publiciteitsmedia.
 

3. De vereniging beschouwt als journalist degene die, hetzij in dienstverband, hetzij 

als zelfstandige, er zijn/haar beroep in voltijd of in deeltijd van maakt, mede te 

werken aan de redactionele leiding of redactionele samenstelling van:
 

 a. een dagblad, nieuwsblad, huis-aan-huisblad, tijdschrift, nieuwssite of bedrijfs- 

of overheidsperiodiek, voor zover de inhoud daarvan bestaat uit nieuws, foto's 

en andere illustraties, verslagen of artikelen;
 

 b. programma's, die worden verspreid door radio, televisie of internet, voor zover 

deze bestaan uit nieuws, reportages, beschouwingen of rubrieken van 

informatieve aard; of
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 c. films, beeld- en geluidsdragers, voor zover deze nieuws verschaffen, een 

documentair karakter dragen of dienstbaar zijn aan rubrieken van informatieve 

aard; 

 d. een persbureau, voor zover de productie daarvan bestaat uit nieuws, foto’s, 

films, beeld- en geluidsdragers, verslag of artikelen aan dagbladen, 

nieuwsbladen, huis-
 
aan-huisbladen, periodieken, radio, televisie, film, 

teletekst of internet.
 

4. De vereniging beschouwt als voorlichter: degene die er zijn/haar hoofdberoep van 

maakt voorlichting te geven in dienst van dan wel in opdracht van:
 

 a. overheden; 

 b. publiekrechtelijke organisaties; en/of 

 c. verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk.
 

5. De vereniging beschouwt tevens als journalist: docenten journalistiek aan de door 

de vereniging erkende HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) of universitaire 

opleidingen, die daar hun hoofdberoep van maken of dat beroep combineren met 

een in lid 3 van dit artikel genoemde functie.
 

LIDMAATSCHAP
 

Artikel 5.
 

De vereniging kent:
 

a. leden; en 

b. ereleden.
 

Artikel 6.
 

1. Lid is diegene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 

1 van deze statuten.
 

2. Leden en oud-leden kunnen door de algemene ledenvergadering, op voorstel van 

het bestuur, ter erkenning van bijzondere verdiensten jegens de journalistiek of 

jegens de vereniging benoemd worden tot erelid van de vereniging. Ereleden 

hebben dezelfde rechten als de leden.
 

Artikel 7. 

1. Als lid kunnen tot de vereniging worden toegelaten degenen die kunnen worden 

aangemerkt als journalist in de zin van artikel 4 lid 3 en lid 5 van deze statuten en 

als voorlichter in de zin van artikel 4 lid 4 van deze statuten en die geacht kunnen 

worden het aanzien en het belang van de vereniging niet te zullen schaden.
 

2. Als lid kunnen tevens tot de vereniging worden toegelaten degenen die geacht 

kunnen worden het aanzien en het belang van de vereniging niet te zullen schaden 

en beantwoorden aan één van de volgende omschrijvingen:
 

 a. degenen die, zonder journalist te zijn, zodanig journalistieke of aan de 

journalistiek verwante werkzaamheden verrichten, dat een band tussen hen en 

de vereniging gewenst en gerechtvaardigd kan worden geacht. Als aan de 
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journalistiek verwante werkzaamheden kunnen onder meer worden beschouwd 

het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar journalistieke 

onderwerpen en het doceren aan een opleiding voor journalisten in andere 

vakken dan journalistieke vaardigheden; of
 

 b. degenen die, lid zijnde, hun journalistieke arbeid hebben neergelegd zonder 

een ander hoofdberoep te aanvaarden; en
 

 c. degenen die een door de vereniging erkende vakopleiding volgen; 

 d. degenen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven doch zelf niet 

voldoen aan de criteria genoemd in artikel 4 en artikel 7 lid 2 onder a tot en 

met c.
 

Artikel 8.
 

1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk of digitaal bij de algemeen secretaris. De 

aanmelding dient ten minste de naam, de voorletters, het adres, de geboortedatum 

en voorts gegevens met betrekking tot de uitoefening van het beroep te bevatten. 

2. De algemeen secretaris beslist binnen drie (3) maanden na aanvraag van het 

betreffende lid over de toelating van dit lid tot de categorie journalist-leden als 

bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten.
 

 Hij is bevoegd in die periode nader te onderzoeken of te doen onderzoeken of de 

kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. In het huishoudelijk 

reglement worden hiervoor nadere regels gesteld. 

 Aanmeldingen door degenen bedoeld in artikel 7 lid 2 van de statuten leiden direct 

tot een lidmaatschap van de vereniging niet betreffende de categorie journalist-

leden als bedoeld in artikel 7 lid 1. 

3. Indien de kandidaat na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde 

termijn geen bericht inzake zijn toelating heeft ontvangen dan wel een afwijzende 

beslissing, kan hij zich binnen een maand aanmelden bij het bestuur, dat dan 

binnen drie (3) maanden over de toelating beslist. 

EINDE LIDMAATSCHAP
 

Artikel 9.
 

Het lidmaatschap eindigt:
 

a. door overlijden;
 

b. door schriftelijke of digitale opzegging door het lid;
 

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; of
 

d. door ontzetting.
 

Artikel 10.
 

Schriftelijke opzegging door het lid kan te allen tijde geschieden zonder inachtneming 

van een opzegtermijn behoudens vooraf kenbaar gemaakte opzeggingsvoorwaarden bij 

bijzondere lidmaatschapsvormen. Vooruitbetaalde contributie kan slechts in geval van 

opzegging wegens het niet meer voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap worden 



jb/hve/4-8-2015/2015.000591.01 

 

 

 

 

 

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 

5 

teruggevorderd. In alle gevallen van opzegging is nog één maand, de lopende maand 

niet meegerekend, contributie verschuldigd.
 

Artikel 11.
 

1. Schriftelijke opzegging namens de vereniging kan te allen tijde geschieden door 

het bestuur zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 

2. Zij kan geschieden:
 

 a. in geval leden blijken niet of niet meer te voldoen aan het bepaalde in artikel 4 

lid 3, 4 en 5 van deze statuten of aan het bepaalde in artikel 7 lid 2 van deze 

statuten;
 

 b. in geval een lid, na herhaalde aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële 

verplichtingen jegens de vereniging na te komen en een verzoek tot uitstel of 

vermindering van contributie niet is ingewilligd.
 

3. In de gevallen sub a en b van het vorige lid van dit artikel kan vooruitbetaalde 

contributie niet worden teruggevorderd. 

4. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging 

door de algemene ledenvergadering. Hem staat geen beroep open als in lid 5 van 

dit artikel is bedoeld.
 

5. Tegen een opzegging door het bestuur namens de vereniging kan een lid binnen 

één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene 

ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist in zijn eerstvolgende 

vergadering over het beroep. 

Artikel 12.
 

1. Ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. De betrokkene moet ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van 

redenen in kennis worden gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van 

de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene ledenvergadering open. Het 

beroep moet schriftelijk bij de algemeen secretaris worden ingediend. 

3. In de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen vergadering van de algemene 

ledenvergadering wordt het beroep behandeld. De betrokkene wordt in de 

gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep in de algemene 

ledenvergadering te verdedigen. 

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, 

evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de algemene ledenvergadering, 

waarin over het beroep wordt beslist, tijdens de behandeling van het beroep bij te 

wonen en dan het woord te voeren. In de algemene ledenvergadering heeft hij geen 

stemrecht. 

5. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de ontzetting door de algemene 
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ledenvergadering. Hem staat geen beroep open als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 

Artikel 13.
 

1. In de gevallen genoemd in artikel 12 lid 1 van deze statuten kan het bestuur een lid 

als zodanig schorsen voor ten hoogste drie (3) maanden, indien het bestuur niet 

voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.
 

2. Het bepaalde in artikel 12 leden 2, 3 en 4 van deze statuten is van overeenkomstige 

toepassing. 

3. Door schorsing vervallen alle rechten en plichten die uit het lidmaatschap 

voortvloeien, behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 4 van deze statuten. 

4. De schorsing eindigt: 

 a. na verloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel, behoudens in geval 

van een procedure als bedoeld in artikel 12 lid 4 van deze statuten; 

 b. door een besluit van het bestuur, dan wel een beslissing van de algemene 

ledenvergadering op een beroep dat tegen de schorsing is aangetekend; of 

 c. door een in kracht van gewijsde gegaan besluit tot ontzetting.
 

5 a. Ten aanzien van een bestuurslid wordt de schorsing uitgesproken door de 

algemene ledenvergadering. Hem staat geen beroep open als bedoeld in artikel 

12 lid 2 van deze statuten.
 

 b. De schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie (3) maanden gevolgd 

wordt door ontzetting, eindigt door verloop van die termijn. 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Artikel 14. 

1. De leden en ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, de 

vergaderingen van de sectie, afdeling en/of beroepsgroep waartoe zij op grond van 

artikel 28 en volgende van deze statuten behoren. Zij hebben de bevoegdheid 

daarin het woord te voeren. De vereisten voor het doen van voorstellen, 

amendementen en moties voor leden worden nader in het huishoudelijk regelement 

geregeld. Ieder heeft één stem.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe 

gevolmachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan 

drie andere stemgerechtigden leden vertegenwoordigen. Aan de eis van 

schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is 

vastgelegd. De volmacht (zowel schriftelijk als elektronisch) zal worden vergezeld 

van een kopie legitimatiebewijs. 

2. De leden en ereleden ontvangen het door de vereniging uitgegeven of uit te doen 

geven periodiek.
 

3. De leden en ereleden hebben het recht om van de door het bestuur aan te wijzen 

faciliteiten gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de 

bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder 

de voorwaarden als door het bestuur zijn of worden gesteld. 
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4. In geval van een geschil tussen leden van de vereniging die in een 

gezagsverhouding of economische afhankelijkheidsrelatie, ten opzichte van elkaar 

staan, krijgt de afhankelijke partij desgevraagd juridische bijstand van de 

vereniging.
 

 Eigenaren-redacteuren kunnen als individueel lid juridische bijstand van de 

vereniging ontvangen, maar niet in de hoedanigheid van werk- of opdrachtgever in 

een geschil met ondergeschikten.
 

5. De vereniging kan aan leden juridisch advies en/of rechtsbijstand verlenen. Voor 

de aanspraak daarop is het bepaalde in het huishoudelijk reglement van toepassing 

zoals dit geldt op het moment dat aanspraak op juridisch advies en/of rechtsbijstand 

wordt gemaakt. Leden genoemd in artikel 7 lid 1 kunnen een lidmaatschapskaart, 

internationale perskaart of andere faciliteiten verkrijgen. Voor een aanspraak 

daarop is het bepaalde in het huishoudelijk reglement van toepassing. 

Artikel 15.
 

1. De door de leden verschuldigde contributie en andere bijdragen worden door de 

algemene ledenvergadering vastgesteld. De hoogte van de contributie kan 

verschillend zijn voor verschillende categorieën leden. Nadere uitwerking van de 

contributie inning zal door het bestuur worden uitgewerkt in het huishoudelijk 

reglement. 

2. Contributies en bijdragen zijn verschuldigd bij het begin van het lidmaatschap en 

voorts bij het begin van elk verenigingsjaar. Zij kunnen worden voldaan, hetzij 

jaarlijks, hetzij per kwartaal, hetzij in maandelijkse termijnen. 

3. Het erelidmaatschap ontheft het lid van de verplichting contributie of een bijdrage 

als bedoeld in lid 1 van dit artikel te betalen. 

4. De voorzitter/vicevoorzitter is bevoegd de contributie van een lid dat daartoe een 

schriftelijk en gemotiveerd verzoek indient tijdelijk te verlagen. 

5. Voor het overige wordt de hoogte en wijze van voldoening van de contributie 

geregeld in het huishoudelijk reglement. 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
 

Artikel 16.
 

1. De algemene ledenvergadering is als algemene vergadering de hoogste macht in de 

vereniging.
 

2. Het bestuur is aan de algemene ledenvergadering verantwoording verschuldigd 

over het door hem gevoerde beleid. 

3. Wanneer de algemene ledenvergadering het vertrouwen in het bestuur opzegt, 

stellen de bestuursleden hun functies ter beschikking. 

4. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de 

wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

5. De algemene ledenvergadering verleent ter zake van het gevoerde financiële beheer 
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decharge aan het bestuur, mede gelet op het rapport van de door het bestuur, ter 

controle van dit beheer, aangewezen accountant. 

Artikel 17.
 

1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden. 

2. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe 

gevolmachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan 

drie andere stemgerechtigden leden vertegenwoordigen.  

 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 

elektronisch is vastgelegd. De volmacht (zowel schriftelijk als elektronisch) zal 

worden vergezeld van een kopie legitimatiebewijs. 

3. De technisch voorzitter van de algemene ledenvergadering wordt in functie 

gekozen door de algemene ledenvergadering. De wijze van verkiezing zal bij 

reglement worden vastgesteld. 

4. Als secretaris van de algemene ledenvergadering treedt op de algemeen secretaris 

of zijn plaatsvervanger. 

5. De leden van het bestuur, de leden van de redactie van het periodiek en de website 

van de vereniging en ereleden zijn gerechtigd alle vergaderingen van de algemene 

ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben recht het woord te voeren en voorstellen 

te doen en hebben een adviserende stem. 

6. De technisch voorzitter is bevoegd ook andere personen dan de leden of de 

personen bedoeld in het vorige lid van dit artikel tot de vergadering toe te laten en 

het woord te laten voeren indien hun aanwezigheid nodig of wenselijk wordt 

geacht. Voor het overige besluit de algemene ledenvergadering zelf over het al dan 

niet openbare karakter van de vergaderingen en wie het woord mogen voeren. 

Artikel 18. 

1. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. 

Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering een andere wijze van 

stemmen wenselijk acht. Bij staking van stemmen, wordt ten tweede male gestemd. 

Staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel in de volgende vergadering 

opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan nogmaals dan is het 

voorstel verworpen.
 
Verklaart de vergadering de zaak vóór de tweede stemming 

spoedeisend, dan is het voorstel aanstonds na de tweede staking van stemmen 

verworpen. 

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 

 Indien over personen de stemmen staken, wordt aanstonds een nieuwe stemming 

gehouden. Staken de stemmen nogmaals, dan beslist het lot. 

4. Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat 
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door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 

vastgelegd voorstel. 

5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel 

bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 

plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

Artikel 19. 

1. Ten minste eenmaal per jaar wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het 

boekjaar de jaarvergadering van de algemene ledenvergadering gehouden. De 

algemene ledenvergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar 

afzonderlijk verlengen. 

2. Een vergadering van de algemene ledenvergadering wordt voorts gehouden 

krachtens een besluit van het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste twee 

(2) secties dan wel twee (2) beroepsgroepen, dan wel vijfenzeventig (75) leden. 

3. Het bestuur is verplicht binnen vier (4) weken na ontvangst van een schriftelijk 

verzoek als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, een vergadering van de 

algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 

veertien (14) dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 

ledenvergadering bijeenroept. 

4. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten: 

 a. benoeming van bestuursleden; 

 b. het jaarverslag van de algemeen secretaris; 

 c. verantwoording van het bestuursbeleid; 

 d. rekening en verantwoording van het financiële beheer; 

 e. de begroting van het lopende jaar; en 

 f. het uitgiftebeleid ten aanzien van het periodiek. 

5. De agenda van een vergadering van de algemene ledenvergadering wordt overigens 

door het bestuur vastgesteld met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. 

6. Voorstellen, ingezonden namens een sectie, een beroepsgroep of een werkgroep, 

dan wel door ten vijfentwintig (25) leden van de vereniging ter behandeling in een 

vergadering van de algemene ledenvergadering, worden door het bestuur, 

eventueel voorzien van een preadvies, op de agenda van de eerstvolgende 

vergadering geplaatst, mits zodanig verzoek is ontvangen op een zodanig tijdstip 

dat voorstel en preadvies volgens de in het volgende artikel van deze statuten 

voorgeschreven procedure aan de leden kunnen worden toegezonden, behoudens 
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het in de artikelen 39 en 40 van deze statuten bepaalde. 

Artikel 20. 

1. Het bestuur schrijft de vergadering van de algemene ledenvergadering uit, 

behoudens het bepaalde in artikel 19 lid 3 van deze statuten. 

2. De oproeping voor de vergadering van de algemene ledenvergadering moet ten 

minste twee (2) maanden voor de dag waarop die vergadering zal worden 

gehouden bij schriftelijke kennisgeving de leden hebben bereikt. De oproeping 

wordt tevens in het periodiek en op de website gepubliceerd. De agenda en de 

vergaderstukken kunnen later worden toegezonden. 

3. De oproeping bevat ten minste de vermelding van tijd en plaats van de te houden 

vergadering alsmede een aanduiding van de voorlopige agendapunten. 

4. Tegelijkertijd met de oproeping voor een vergadering van de algemene 

ledenvergadering stelt het bestuur de besturen van de secties en beroepsgroepen in 

kennis van de voorgenomen vergadering en wijst het deze besturen erop dat zij een 

vergadering van hun geleding kunnen beleggen ter voorbereiding van de 

vergadering. 

5. De definitieve agenda en de vergaderstukken worden uiterlijk drie (3) weken voor 

 de vergaderingen toegestuurd aan de leden. 

6. De agenda en de vergaderstukken worden in extenso dan wel in uittreksel ten 

minste drie (3) weken van tevoren in het periodiek en op de website gepubliceerd, 

tenzij zij van vertrouwelijke aard zijn. Indien de vergaderstukken in uittreksel 

worden gepubliceerd, dienen zij op aanvrage aan de leden te worden toegezonden, 

tenzij de stukken van vertrouwelijke aard zijn. 

7. Het bestuur kan de algemene ledenvergadering in spoedvergadering bijeenroepen 

ter behandeling van spoedeisende aangelegenheden. In dat geval kan van de 

bepalingen in dit artikel worden afgeweken met dien verstande dat: 

 a. deze afwijking voor de oproeping van de jaarvergadering niet is toegestaan; 

 b. deze afwijking niet is toegestaan in geval agendapunten als bedoeld in de 

artikelen 39 en 40 van deze statuten aan de orde zijn; 

 c. de oproeping geschiedt ten minste vijf (5) dagen tevoren, de dag van 

oproeping en de vergadering niet meegerekend. 

 Op gelijke wijze en onder dezelfde voorbehouden kunnen in spoedeisende gevallen 

onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd en vergaderstukken worden 

nagezonden. 

8. Elektronische ledenraadpleging is mogelijk indien het bestuur, een sectiebestuur of 

ten minste vijfenzeventig (75) leden daartoe wenst over te gaan. De uitkomst van 

een dergelijke raadpleging is niet gelijk te stellen met een besluit van de algemene 

ledenvergadering. 
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HET BESTUUR
 

Artikel 21. 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) leden. 

2. Binnen het bestuur bestaan diverse portefeuilles die over de bestuursleden worden 

verdeeld. 

3. Slechts leden van de vereniging die ten minste zes maanden lid zijn zijn 

 benoembaar als bestuurslid. 

4. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de 

algemene ledenvergadering. 

5. De bestuurders hebben recht op vergoeding voor de in hun functie gemaakte 

onkosten. De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden 

waarvan de hoogte periodiek door de algemene ledenvergadering wordt 

vastgesteld. 

Artikel 22.
 

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering, 

rekening houdend met de uitkomsten van een elektronische raadpleging onder alle 

leden voorafgaand aan de algemene ledenvergadering, tijdens de jaarvergadering 

voor een periode van drie (3) jaar. Daarna treedt een bestuurslid af en is 

herkiesbaar. Een bestuurslid kan maximaal één (1) keer worden herbenoemd. 

 Bij uitzondering kan voor deze maximale termijnen dispensatie worden verleend. 

 De voorziening in een tussentijds ontstane vacature kan in een andere vergadering 

van de algemene ledenvergadering dan de jaarvergadering geschieden. 

2. De voorzitter en vicevoorzitter worden in functie benoemd. 

3. Bevoegd tot het stellen van kandidaten voor het bestuur is de ledenvergadering van 

elke sectie, alsmede het bestuur en ieder lid afzonderlijk. 

4. Een bevoeglijk verrichte kandidaatstelling is alleen geldig: 

 a. als de kandidaat benoembaar is voor de vacature waarvoor hij wordt gesteld; 

 b. als de kandidaatstelling vergezeld gaat van een schriftelijke verklaring van de 

kandidaat dat hij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden vergezeld 

van een schriftelijke motivatie; 

 c. als de kandidaatstelling is geschied binnen de termijn welke door het bestuur is 

gesteld, overeenkomstig in het huishoudelijk reglement te stellen regelen; 

 d. in geval het de benoeming van de voorzitter en/of de vicevoorzitter betreft als 

wordt aangeduid voor welke functie de kandidaat wordt gesteld. 

5. Indien meerdere kandidaten solliciteren naar een bestuursfunctie zal het bestuur 

een digitale peiling doen onder de leden, waarbij de leden hun voorkeur kunnen 

uitspreken voor een bepaalde kandidaat. 

Artikel 23. 

1. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid van zijn taak ontheffen, indien 
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met een gewone meerderheid der schriftelijk uitgebrachte stemmen in een 

vergadering van de algemene ledenvergadering zijn taakvervulling, alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, schromelijk onvoldoende wordt geacht. 

2. Het bestuurslid ten aanzien van wie het voornemen bestaat hem om de reden, 

genoemd in het vorige lid, van zijn lidmaatschap te ontheffen, dient twee (2) weken 

van tevoren van dit voornemen verwittigd te worden. 

3. Schorsing van een bestuurslid geschiedt op overeenkomstige wijze als in de leden 1 

en 2 van dit artikel bepaald. 

4. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in schorsing 

als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het 

bestuurslidmaatschap. 

5. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. 

6. Indien het bestuur om redenen van beleid dan wel op grond van het bepaalde in 

artikel 16 lid 3 van deze statuten in zijn geheel aftreedt, blijft het de lopende zaken 

behartigen en dient het binnen twee (2) maanden een vergadering van de algemene 

ledenvergadering uit te schrijven, waarin een nieuw bestuur dient te worden 

benoemd. 

 Het nieuw benoemde bestuur stelt opnieuw een rooster van aftreden vast. 

Artikel 24. 

1. Het bestuur is behoudens het bepaalde in artikel 16 van deze statuten bevoegd 

zelfstandig op te treden ter behartiging van de doelstelling van de vereniging. 

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

vervreemden en bezwaren van registergoederen alsmede tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt. 

3. Het bestuur is bevoegd in het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten en 

andere collectieve overeenkomsten in het kader van de belangenbehartiging in 

naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. 

4. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering 

van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur 

worden aangewezen. 

5. De voorzitter en vicevoorzitter hebben alle bevoegdheden van het bestuur voor het 

nemen van beslissingen en het verrichten van handelingen, die niet kunnen 

wachten op behandeling door het bestuur. 

6. Het bestuur kan van geval tot geval de voorzitter/vicevoorzitter machtigen 

bepaalde hem toekomende bevoegdheden uit te oefenen. 

7. De voorzitter/vicevoorzitter kan van geval tot geval de algemeen secretaris 

machtigen bepaalde hem toekomende bevoegdheden uit te oefenen. 

8. Het bestuur kan bij belangrijke besluiten de vereniging aangaande, haar leden door 
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middel van elektronische raadpleging horen. In het huishoudelijk reglement van de 

vereniging dienen de regels voor dergelijke raadpleging te worden opgenomen. 

Artikel 25. 

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

2. Tevens bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen zijn de voorzitter, de 

vicevoorzitter en de algemeen secretaris of hun reglementaire plaatsvervangers, 

zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk. 

Artikel 26. 

1. De voorzitter of zijn plaatsvervanger heeft de leiding van de bestuursvergadering. 

2. De algemeen secretaris stelt, in overleg met de voorzitter, een voorlopige agenda 

vast en bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. 

3. De voorzitter is verplicht een vergadering van het bestuur bijeen te roepen op 

verzoek van ten minste twee (2) bestuursleden. Hij is verplicht een bepaald 

onderwerp op de voorlopige agenda te doen plaatsen op verzoek van ten minste 

twee (2) bestuursleden. 

4. Tot de bestuursvergadering worden de bestuursleden tijdig opgeroepen onder 

vermelding van de voorlopige agenda en met bijzending van de benodigde 

vergaderstukken. Andere onderwerpen dan die welke op de voorlopige agenda 

staan, kunnen alleen worden behandeld wanneer door twee/derde (2/3) der 

aanwezige leden de zaak spoedeisend wordt verklaard. 

5. De vergadering van het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen wanneer 

ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is, tenzij in de gevallen welke 

naar het oordeel van de aanwezige bestuursleden van dringende aard zijn. 

6. Het bepaalde in artikel 17 lid 6 van deze statuten en in artikel 18 leden 1 tot en met 

5 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de vergadering van het 

bestuur. 

7. De voorzitter is bevoegd langs schriftelijke of telefonische weg beslissingen van 

het bestuur uit te lokken. 

8. Het bestuur kan evenwel ook - in en buiten vergadering - rechtsgeldig besluiten 

nemen als de hiervoor omschreven termijn en wijze van oproeping niet in acht zijn 

genomen of als het andere agendapunten betreft dan vermeld in de 

oproepingsbrieven, mits met schriftelijke instemming van alle bestuursleden, welke 

instemming ook langs elektronische weg kan worden gegeven. 

9. De leden van het bestuur kunnen rechtstreeks aan de beraadslaging in de 

bestuursvergadering deelnemen en kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel 

van een elektronisch communicatiemiddel, mits zij naar oordeel van de voorzitter 

van de vergadering voldoende kunnen worden geïdentificeerd.  

 Onder het aanwezig zijn bij de bestuursvergadering wordt tevens begrepen de in dit 

lid bedoelde wijze van participeren in de bestuursvergadering. 
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10. De algemeen secretaris of zijn plaatsvervanger maakt van elke bestuursvergadering 

een beknopt verslag, tenzij het bestuur van een vergadering of een gedeelte daarvan 

notulering verlangt. Het verslag casu quo notulen worden door het bestuur 

vastgesteld. 

11. Ingeval van een geschil tussen de voorzitter en de algemeen secretaris beslist de 

algemene ledenvergadering. 

HET SECRETARIAAT 

Artikel 27. 

1. Het bestuur benoemt, gehoord de algemene ledenvergadering, een algemeen 

secretaris bij wie de leiding van het secretariaat berust, hetwelk belast is met de 

voorbereiding en de uitvoering van het bestuursbeleid. 

2. Het bestuur is bevoegd tot schorsing en ontslag van de algemeen secretaris. Een 

dergelijk besluit dient binnen zeven (7) dagen aan de algemene ledenvergadering te 

worden meegedeeld. 

3. De algemeen secretaris woont de vergaderingen van het bestuur en de algemene 

ledenvergadering bij met adviserende stem. 

4. Het bestuur kan, op voordracht van de algemeen secretaris, één of meer 

secretarissen en/of operationeel manager benoemen. Ontslag geschiedt op 

overeenkomstige wijze. 

5. Voor benoembaarheid tot algemeen secretaris, secretaris of operationeel manager is 

het lidmaatschap van de vereniging niet vereist. 

6. De algemene ledenvergadering stelt een afzonderlijk reglement vast voor de 

algemeen secretaris van de vereniging, waarin onder meer de rechtspositie wordt 

geregeld. Hetzelfde reglement stelt de instructie van de algemeen secretaris vast. 

SECTIES, BEROEPSGROEPEN EN WERKGROEPEN
 

Artikel 28.
 

1. Indien een gemeenschappelijk journalistiek en sociaal-
 
economisch belang van een 

aantal leden afzonderlijke behartiging noodzakelijk maakt, kan de algemene 

ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, de betrokken journalisten verenigen 

in een sectie of beroepsgroep, al naar gelang hun verticale of horizontale structuur. 

2. Voor het nemen van de in lid 1 van dit artikel genoemde beslissing is een 

twee/derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. Ook voor een 

besluit tot opheffing van een sectie is een besluit met twee/derde (2/3) meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen vereist. 

3. De sectie benoemt uit haar midden een bestuur dat ten minste bestaat uit een 

voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De benoeming van bestuursleden 

van een sectie geschiedt voor drie (3) jaar. Daarna treedt een sectiebestuurslid af en 

is opnieuw herkiesbaar. Bestuursleden kunnen slechts een (1) keer worden 

herkozen, zodat een bestuurslid gedurende maximaal twee periodes van drie (3) 
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jaar de functie van bestuurslid kan vervullen. Bij uitzondering kan hiervoor 

dispensatie worden verleend. 

4. Besluiten die betrekking hebben op het afsluiten van een collectieve 

arbeidsovereenkomst voor leden van een afzonderlijke sectie of een ander specifiek 

belang dat een bepaalde sectie aangaat, kunnen door het bestuur van de vereniging 

niet verricht worden dan na raadpleging van de betrokken sectie. Tegen besluiten 

van deze aard kan een sectie in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. 

Hangende het beroep wordt geen uitvoering gegeven aan het besluit. 

5. Overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn er in elk geval secties. 

 Aantal, aard, samenstelling en werkwijze van de secties worden nader geregeld bij 

reglement. 

6. Een sectie kan leden en oud-leden van de sectie benoemen tot lid van verdienste 

van de sectie indien zij zich voor de journalistiek of jegens de sectie zelf bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt. 

Artikel 29. 

1. Indien een gemeenschappelijk journalistiek belang van een aantal leden 

afzonderlijke behandeling wenselijk maakt, kan het bestuur, bij gewone 

meerderheid de betrokken journalisten verenigen in een werkgroep. 

2. Een werkgroep kan zich een adviserende taak stellen met betrekking tot de 

vereniging. 

Artikel 30.
 

1. Bij de instelling van een sectie en beroepsgroep omschrijft de algemene 

ledenvergadering het te behartigen journalistiek en/of sociaal-economisch belang 

en de bevoegdheden van de sectie en beroepsgroep. 

2. De reglementen van de beroepsgroep en secties, mogen geen bepalingen bevatten 

die strijdig zijn met de statuten en de reglementen van de vereniging en behoeven 

de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde reglementen dienen te bepalen welke leden tot 

de beroepsgroep en sectie kunnen worden toegelaten. Op verzoek van een lid kan 

het bestuur, gehoord de betrokken beroepsgroep en  sectie een afwijking van het te 

dien aanzien in het reglement bepaalde toestaan. 

4. Ter bestrijding van hun kosten ontvangen de beroepsgroepen, de secties en 

werkgroepen uitkeringen overeenkomstig het in het huishoudelijk reglement of in 

andere reglementen daaromtrent bepaalde. 

5. De bij de beroepsgroepen, secties en werkgroepen berustende middelen behoren tot 

het vermogen van de vereniging. 

6. Beroepsgroepen, secties en werkgroepen kunnen een naam voeren anders dan 

“beroepsgroep van de NVJ”, “sectie van de NVJ”, “werkgroep van de NVJ”, mits 

één dezer genoemde aanduidingen aan de naam wordt toegevoegd.
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AFDELINGEN 

Artikel 31.
 

1. De algemene ledenvergadering kan plaatselijke of regionale afdelingen in 

Nederland oprichten, waarvan de begrenzing, op voorstel van het bestuur, door de 

algemene ledenvergadering wordt vastgesteld of gewijzigd.
 

 De leden zijn van rechtswege lid van de afdeling binnen welker grenzen zij hun 

beroepswerkzaamheden in hoofdzaak verrichten.
 

2. Leden die hun beroepswerkzaamheden in hoofdzaak buiten Nederland verrichten 

doch in Nederland hun woonplaats hebben, zijn lid van de afdeling binnen welker 

grenzen hun woonplaats is gelegen.
 

3. Leden die hun beroepswerkzaamheden in hoofdzaak buiten Nederland verrichten 

en ook buiten Nederland hun woonplaats hebben, zijn lid van de afdeling tot welke 

zij schriftelijk hebben verklaard te willen behoren. 

4. De voorzitter/vicevoorzitter kan, volgens regelen in het huishoudelijk reglement te 

stellen, op verzoek van een lid beslissen, dat dit lid tot een andere afdeling zal 

behoren dan waartoe het bij toepassing van de eerste drie (3) leden van dit artikel 

zou behoren. 

Artikel 32.
 

1. De afdelingsvergaderingen stellen, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel, 

een eigen reglement op, dat geldig wordt na goedkeuring door het bestuur van de 

vereniging.
 

 Hetzelfde geldt voor wijzigingen dezer reglementen.
 

2. Afdelingsreglementen mogen niet strijdig zijn met de statuten, het huishoudelijk 

reglement en andere reglementen van de vereniging. Zij moeten onverwijld worden 

aangepast aan wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement van de 

vereniging of aan besluiten van de algemene ledenvergadering.
 

3. Tegen een besluit van het bestuur, waarbij aan een afdelingsreglement de 

goedkeuring wordt onthouden, staat beroep open bij de algemene 

ledenvergadering. 

4. De voorzitter/vicevoorzitter zal zo nodig de aandacht van afdelingsbesturen 

vestigen op wijzigingen of besluiten, die aanpassing van hun reglementen nodig 

maken. Gaat de afdeling niet binnen redelijke termijn, ter beoordeling van het 

bestuur, hiertoe over, dan zal de algemene ledenvergadering op voorstel van het 

bestuur de vereiste aanpassing aanbrengen. 

5. De afdelingen zijn vrij in het kiezen van hun naam, mits daaraan wordt 

toegevoegd: “afdeling van de NVJ”.
 

6. Een afdeling kan leden en oud-leden van de afdeling benoemen tot lid van 

verdienste van die afdeling, indien zij zich voor de journalistiek in het gebied van 

die afdeling of jegens de afdeling zelf bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 
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Artikel 33.
 

1. Elke afdeling dient één maal per jaar een jaarvergadering te houden, waarin het 

jaarverslag van haar secretaris, de afrekening en begroting van haar 

penningmeester, het beleid van haar bestuur, en de benoeming van het 

afdelingsbestuur aan de orde worden gesteld. 

2. Elke afdeling zendt het jaarverslag van de secretaris alsmede uitnodigingen voor 

vergaderingen, verslagen en andere circulaires ter kennis aan het bestuur van de 

vereniging dat het recht heeft de vergaderingen van de afdelingen bij te wonen. 

Artikel 34.
 

1. Elke afdeling kan een beroep doen op de kas van de vereniging om in de eigen 

huishouding te kunnen voorzien. De afdeling dient daartoe een verzoek in bij het 

bestuur. Dat verzoek dient vergezeld te gaan van een begroting, de uitgaven 

betreffende, alsmede van de nodige gegevens die inzicht verschaffen in de 

financiële positie van de afdeling. In het huishoudelijk reglement wordt de wijze 

waarop deze uitkeringen worden berekend en verleend, nader geregeld. 

2. De bij de afdelingen berustende middelen behoren tot het vermogen van de 

vereniging. 

BEOORDELING JOURNALISTIEKE GEDRAGINGEN
 

Artikel 35.
 

1. Voor de uitvoering van het bepaalde in artikel 3 sub e van deze statuten draagt de 

algemene ledenvergadering, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, 

zorg voor de instandhouding van een Raad ter Beoordeling van Journalistieke 

Gedragingen, te noemen de Raad voor de Journalistiek.
 

2. De rechtsgrondslag van de Raad voor de Journalistiek, zijn organisatie, taak, 

functie, werkwijze en de benoeming van de leden van de Raad worden bij statuten 

van een onafhankelijk stichting geregeld. 

3. Van leden en ereleden van de vereniging wordt verwacht aan een geldige oproep 

om als betrokkene of getuige te verschijnen voor de Raad voor de Journalistiek 

gevolg te geven. 

PERIODIEK EN DE WEBSITE
 

Artikel 36.
 

1. Ter bevordering van de in- en externe relaties en voorts ter bevordering van de 

communicatie in brede zin, geeft de vereniging uit of doet de vereniging uitgeven 

een periodiek en onderhoudt de vereniging of doet de vereniging onderhouden een 

website. 

2. Nadere regelen met betrekking tot de doelstelling en het redactionele karakter, 

alsmede met betrekking tot de verhouding tussen de redactie en het bestuur worden 

vastgelegd in een redactiestatuut. 

FINANCIEEL BEHEER
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Artikel 37.
 

1. De algemeen secretaris is, met inachtneming van het hieromtrent in zijn instructie 

bepaalde en onder verantwoordelijkheid van het bestuur, belast met het beheer van 

de geldmiddelen van de vereniging. 

2. Ter zake van het beheer van de geldmiddelen van de vereniging is het bestuur aan 

de algemene ledenvergadering verantwoording verschuldigd. 

3. Het boekjaar en/of verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig 

december van datzelfde jaar.
 

4. In de jaarvergadering worden de rekening over het afgelopen boekjaar en de 

begroting voor het lopende boekjaar door het bestuur aan de algemene 

ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd.
 
De rekening gaat vergezeld van het 

verslag van de accountant. 

FONDSEN
 

Artikel 38.
 

1. De vereniging kan fondsen instellen die zij ter verwezenlijking van haar doel 

gewenst acht.
 
De inrichting en werking van deze fondsen worden bij huishoudelijk 

of afzonderlijk reglement vastgesteld. 

2. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde reglementen kan bepaald worden dat de leden 

der vereniging of bepaalde categorieën of groepen van leden verplicht zijn aan een 

fonds bij te dragen. 

3. De vereniging zal in ieder geval een sociaal fonds instellen en in stand houden dat 

ten doel heeft - of mede ten doel heeft - geldelijke steun te verlenen aan leden die 

zich in geldelijke nood bevinden en die op deze steun naar het oordeel van het bij 

reglement aan te wijzen orgaan, redelijkerwijze aanspraak kunnen maken. 

STATUTENWIJZIGING
 

Artikel 39.
 

1. Voorstellen tot wijziging van deze statuten kunnen worden gedaan door:
 

 a. het bestuur;
 

 b. de besturen van ten minste twee (2) secties; en/of
 

 c. ten minste één/tiende (1/10) van de leden.
 

 In de gevallen, onder b en c van dit lid van dit artikel bedoeld, behoren de 

voorstellen bij het bestuur te worden ingediend.
 

2. Een besluit van de algemene ledenvergadering tot wijziging van de statuten is 

slechts geldig indien het is genomen met ten minste twee/derde (2/3) van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een overeenkomstig artikel 20 leden 2 tot en met 6 van 

deze statuten, met vermelding van de desbetreffende voorstellen, uitgeschreven 

vergadering waarin  ten minste honderd (100) leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn. 

3. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, 
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niet ten minste honderd (100) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan kan 

een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien (10) 

dagen en niet later dan zestig (60) dagen na de eerste. 

 In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden 

genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de stemmen ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

4. De voorstellen tot wijziging van de statuten dienen voor de leden en deelnemers op 

aanvrage verkrijgbaar te zijn, alsmede ten minste vijf (5) dagen voor de 

vergadering van de algemene ledenvergadering tot na afloop van de dag waarop de 

vergadering wordt gehouden in het kantoor van de vereniging voor de leden en 

deelnemers ter inzage te liggen. 

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

opgemaakt. Tot het ondertekenen van deze notariële akte is elk bestuurslid of de 

algemeen secretaris bevoegd.
 

6. Wijziging van de statuten dient binnen één maand nadat de notariële akte is 

opgemaakt in het periodiek en/of op de website te worden gepubliceerd. 

ONTBINDING
 

Artikel 40.
 

1. Voor een besluit tot ontbinding der vereniging zijn de bepalingen van artikel 39 

van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
 

2. In geval van ontbinding wordt het overblijvende vermogen bestemd voor 

doeleinden die zo na mogelijk met het doel van de vereniging overeenkomen, zulks 

ter beoordeling van de algemene ledenvergadering.
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN
 

Artikel 41.
 

1. In aanvulling op de bepalingen dezer statuten zal de algemene ledenvergadering, 

op voorstel van het bestuur, nadere voorzieningen geven in een huishoudelijk 

reglement en in andere reglementen.
 

2. Wanneer de algemene ledenvergadering zelf voorstellen doet tot het treffen van 

nadere voorzieningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zal hij geen beslissing 

nemen dan nadat het bestuur hiervoor schriftelijk advies heeft uitgebracht.
 

3. Voor een besluit tot het aanbrengen van wijzigingen in bestaande reglementen zijn 

de bepalingen van de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 

4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel kunnen voorstellen 

ter wijziging van bestaande reglementen bij de algemeen secretaris worden 

ingediend door:
 

  a. sectiebesturen; en/of
 

  b. beroepsgroepsbesturen; en/of
 

  c. vijfentwintig (25) leden gezamenlijk. 


