
 

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2011 
 

Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2010/2011. Het is de bedoeling om twee maal per 

seizoen een nieuwsbrief te sturen met voor verenigingen en hun leden interessante onderwerpen. In 

deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

� Verzekeringen 

� Ecotaks 

� Informatie via regionale bond naar KNSB 

� Privacyreglement vereniging 

� Verenigingenrecht 

 

Verspreid deze nieuwsbrief onder uw leden en bespreek hem tijdens de Algemene 

Ledenvergadering. Heeft u vragen of wensen, dan helpen wij u graag. Neem daarvoor contact op met 

het bondsbureau van de KNSB, 023-5254025, e-mail: bondsbureau@schaakbond.nl. Of neem een 

kijkje op www.schaakbond.nl. Veel van uw vragen worden op deze site beantwoord. Wilt u iets 

weten over onderwerpen die niet in deze nieuwsbrief aan de orde komen? Ook dan kunt u bij ons 

terecht. 

 

Bestuur en medewerkers van de KNSB wensen u een mooi schaakjaar toe. 
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Verzekeringen 
 

WA-verzekering 

De KNSB heeft een collectieve WA- verzekering afgesloten voor haar leden. Leden van de KNSB vallen 

automatisch onder deze verzekering. Deze verzekering dekt (wettelijke) aansprakelijkheid van: 

A Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaakbond;  

B De regionale bonden;  

C De bijzondere bonden; 

D De aangesloten schaakverenigingen; 

E De bestuursleden van onder A t/m D genoemden; 

F De directeur en medewerkers bondsbureau in die hoedanigheid; 

G Functionarissen van de regionale bonden in die hoedanigheid; 

H De leden van de aangesloten schaakverenigingen; 

I Stichting samenwerkende Haarlemse schaakverenigingen; 

J Wedstrijdleiders, toernooiorganisatoren, docenten, trainers, verenigingsconsulenten, 

kadermentoren, trainingscoördinatoren voor zover voor of namens de KNSB werkzaam. 

Voor iedere schade is een eigen risico van € 113,- van kracht. Deze verzekering is alleen van 

toepassing tijdens schaakactiviteiten: clubavond, wedstrijd, training, vergadering, toernooi, etc. Het 

is alleen een WA verzekering en is dus geen inzittendenverzekering! Beschadigingen aan 

clubmateriaal vallen hier niet onder, tenzij het schade aan materiaal van derden betreft (zie opzicht). 

Meer informatie is te vinden op de website van de KNSB: 

http://www.schaakbond.nl/lid-worden/verenigingen/verzekeringen/collectieve-wa-verzekering 

 

Materiaalverzekering 

De KNSB heeft voor de bij de KNSB aangesloten verenigingen een collectieve materiaalverzekering 

afgesloten. Voor deelname aan deze verzekering dient een vereniging zich aan te melden bij de 

KNSB. Het basisbedrag waarvoor een vereniging kosteloos is meeverzekerd bedraagt € 453,78. Is de 

waarde van het verenigingsmateriaal hoger wordt er een jaarlijkse premie in rekening gebracht bij de 

vereniging. De premie voor die aanvulling bedraagt 0,33% van het extra te verzekeren bedrag, plus 

7% assurantiebelasting plus € 5,00 administratiekosten op jaarbasis. Onder het materiaal wordt 

verstaan: computers, borden, stukken, klokken, meubilair, demonstratieborden en eventueel 

boeken. Het eigen risico is € 225 per gebeurtenis. Meer informatie is te vinden op de website van de 

KNSB: 

http://www.schaakbond.nl/lid-worden/verenigingen/verzekeringen/collectieve-

materiaalverzekering  
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Ecotaks 
 

De Ecotaks is een regeling van het Ministerie van VWS waarbij schaakverenigingen, die zijn 

aangesloten bij de KNSB, aanspraak kunnen maken op het terugkrijgen van een deel van de 

energieheffing.  

 

In beginsel komen alleen sportverenigingen in aanmerking voor teruggaaf die zijn aangesloten, en als 

zodanig ook geregistreerd, bij landelijke sportorganisaties of koepelorganisaties, die op hun beurt lid 

zijn van NOC*NSF. De teruggaaf wordt alleen verleend aan de sportvereniging/gebruiker (dat kan de 

eigenaar zijn of de hoofdhuurder, fiscale indicatie 70% of meer) die een aan haar geadresseerde en 

op haar naam gestelde eindafrekening van een energiebedrijf kan overleggen. Dit is de factuur die 

het energiebedrijf opmaakt na afloop van de verbruiksperiode waarover de afrekening plaatsvindt.  

 

Niet in aanmerking voor de teruggaafregeling komen sportverenigingen die (periodiek, regelmatig, 

wekelijks) ruimte huren van derden (gemeenten, gemeentelijke diensten, commerciële aanbieders) 

voor de sportbeoefening (training, wedstrijd) tegen een door deze verhuurder vastgesteld 

tarief/huursom en geen aan hun geadresseerde en op hun naam gestelde eindafrekening van een 

energiebedrijf kunnen overleggen. 

 

De KNSB verzoekt alle schaakverenigingen die van de Ecotaks regeling gebruik willen maken hun 

rekening vóór 1 juni 2011 bij het bondsbureau van de KNSB in te dienen. 

 

LET OP: 

• Het moet gaan om de JAAR EIND AFREKENING 2010. 

• ALLE bladzijden van de rekening moeten opgestuurd worden. 

• Alle bladzijden moeten GOED LEESBAAR zijn. 

• Het moet een goed leesbare kopie (van het origineel) zijn van de op de naam van de 

sportvereniging gestelde factuur van het energiebedrijf met als einddatum van de 

gebruiksperiode een datum die in 2010  ligt (d.w.z. gelijk aan of later dan 1 januari en gelijk 

aan of eerder dan 31 december) en een begindatum die maximaal 12 maanden 

aaneengesloten daarvoor ligt.  

• NIET VOLLEDIG ingestuurde rekeningen kunnen NIET in behandeling worden genomen. 

• In een APARTE bijlage de naam van de vereniging, bankrekeningnummer inclusief naam en 

plaats van de rekeninghouder vermelden. 
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Informatie via regionale bond naar KNSB 
 

Om de verenigingen optimaal van dienst te kunnen zijn  hebben de KNSB en de regionale bond 

gegevens nodig van de vereniging. Naast de volledige ledenlijst is dat in ieder geval de volgende 

informatie: 

 

• Regionale bond 

• Verenigingsnummer 

• Naam vereniging 

• Oprichtingsdatum 

• Speellocatie 1 

o Adres 

o Postcode 

o Telefoonnummer 

o Speeldag(en) 

• Speellocatie 2 (optioneel) 

o Adres 

o Postcode 

o Telefoonnummer 

o Speeldag(en) 

• Bestuursleden / functionarissen 

o Voorzitter   Naam; Relatienummer 

o Secretaris    Naam; Relatienummer 

o Penningmeester   Naam; Relatienummer 

o Wedstrijdleider (optioneel)  Naam; Relatienummer 

o Jeugdleider (optioneel)  Naam; Relatienummer 

o Contactpersoon  Naam; Relatienummer 

• E-mailadres vereniging (te vermelden bij één van de voorgaande functionarissen) 

• Adres website 

 

Deze gegevens en wijzigingen daarin kunnen doorgegeven worden aan de ledenadministrateur van 

de regionale bond. Meer informatie hierover is te vinden op de KNSB-website: 

http://www.schaakbond.nl/lid-worden/verenigingen/ledenadministratie  
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Privacyreglement vereniging 
 

Verenigingen, regionale bonden en de KNSB verzamelen persoonsgegevens van leden. Het is 

belangrijk dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat duidelijk is waar de gegevens voor 

gebruikt worden. De KNSB heeft een privacyreglement dat gepubliceerd is op de website. De KNSB 

raadt verenigingen aan leden te wijzen op dit privacyreglement, maar zelf op het 

aanmeldingsformulier voor leden hier ook aandacht aan te besteden. Een modeltekst hiervoor is: 

 

"Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u hierbij uw ondubbelzinnige toestemming 

voor het verwerken van uw persoonsgegevens door [NAAM SCHAAKVERENIGING] ten behoeve van de 

volgende doelstellingen: 

(i) het uitoefenen van haar (verenigings)activiteiten; 

(ii) het bijhouden van haar ledenadministratie; 

(iii) het faciliteren van uw eventuele deelname aan schaaktoernooien en/of andere 

evenementen; 

(iv) het verzenden van informatie en  

(v) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften. 

 

[NAAM SCHAAKVERENIGING] kan uw gegevens verstrekken aan de [NAAM REGIONALE BOND] (de 

regionale bond) waar [NAAM SCHAAKVERENIGING] bij aangesloten is en aan de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond, waar u automatisch lid van wordt door uw lidmaatschap van [NAAM 

SCHAAKVERENIGING]. In dit verband verwijzen wij u naar het Privacyreglement van de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond."   

 

 

 
Privacy Statement van de KNSB:  

http://www.schaakbond.nl/knsb/handboek/knsb-commissies-en-hun-reglementen/Privacy%20Statement%20KNSB.pdf  
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Verenigingenrecht 
 

De wet stelt eisen aan verenigingen. In de bijlage staat een verzameling wetsartikelen die relevant 

zijn voor verenigingen. 
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Reacties  
 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor schaakverenigingen en hun leden. Wij zijn benieuwd naar uw 

mening over de inhoud van deze nieuwsbrief. Mist u onderwerpen of heeft u opmerkingen over de 

inhoud van de nieuwsbrief. Neem dan contact op met het bondsbureau van de KNSB: 

 

bondsbureau@schaakbond.nl 

023 5254025 
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Bijlage: Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen 

 

Algemene bepalingen artikel 3 - 25  

Verenigingen   artikel 26 - 48  

 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 3. Verenigingen bezitten rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 5. Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij 

uit de wet het tegendeel voortvloeit. 

Artikel 6  

lid 1. Op wijzigingen in statuten en reglementen en op ontbinding van de rechtspersoon, die krachtens 

dit boek moet worden openbaar gemaakt, kan voordat deze openbaarmakingen en, in geval van 

statutenwijziging, de voorgeschreven openbaarmaking van de gewijzigde statuten zijn geschied, 

geen beroep worden gedaan tegen een wederpartij en derden die daarvan onkundig waren. 

— 2. Een door de wet toegelaten beroep op statutaire onbevoegdheid van het bestuur of van een 

bestuurder tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij een rechtshandeling kan tegen een 

wederpartij die daarvan onkundig was, niet worden gedaan, indien de beperking of uitsluiting van 

de bevoegdheid niet ten tijde van het verrichten van die rechtshandeling op de door de wet 

voorgeschreven wijze was openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een beroep op een beperking 

van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van anderen dan bestuurders, aan wie die bevoegdheid 

bij de statuten is toegekend. 

— 3. De rechtspersoon kan tegen een wederpartij die daarvan onkundig was, niet de onjuistheid of 

onvolledigheid van de in het register opgenomen gegevens inroepen. Juiste en volledige 

inschrijving elders of openbaarmaking van de statuten is op zichzelf niet voldoende bewijs dat de 

wederpartij van de onjuistheid of de onvolledigheid niet onkundig was. 

— 4. Voor zover de wet niet anders bepaalt, kan de wederpartij van een rechtspersoon zich niet 

beroepen op onbekendheid met een feit dat op een door de wet aangegeven wijze is openbaar 

gemaakt, tenzij die openbaarmaking niet is geschied op elke wijze die de wet vereist of daarvan 

niet de voorgeschreven mededeling is gedaan. 

Artikel 7. Een door een rechtspersoon verrichtte rechtshandeling is vernietigbaar, indien daardoor het doel 

werd overschreden en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest weten; slechts de 

rechtspersoon kan een beroep op deze grond tot vernietiging doen. 

Artikel 8  

lid 1. Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn 

betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en 

billijkheid wordt gevorderd. 

— 2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet 

van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 9. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de 

hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of 

meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een 

tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van 

maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

Artikel 10  

lid 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende 

de werkzaamheden van de rechtspersoon, 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 rechtspersoon kunnen worden gekend. 

— 2. Onverminderd het bepaalde in de volgende titels is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de 

rechtspersoon te maken en op papier te stellen. 
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— 3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren. 

— 4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en 

staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en 

bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze 

gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar 

kunnen worden gemaakt. 

Artikel 10a. Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar 

is aangewezen. 

Artikel 12. Het stemrecht over besluiten waarbij de rechtspersoon aan bepaalde personen, anders dan in hun 

hoedanigheid van lid of lid van een orgaan, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, kan 

door de statuten aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn 

worden ontzegd. 

Artikel 13  

lid 1. Een stem is nietig in de gevallen waarin een eenzijdige rechtshandeling nietig is; een stem kan niet 

worden vernietigd. 

— 2. Een onbekwame die lid is van een vereniging, kan zijn stemrecht daarin zelf uitoefenen voor zover 

de statuten zich daartegen niet verzetten; in andere gevallen komt de uitoefening van het 

stemrecht toe aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

— 3. Tenzij de statuten anders bepalen, is het in de vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel 

van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

— 4. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering, of indien 

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

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

oorspronkelijke stemming. 

Artikel 14  

lid 1. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon, dat in strijd is met de wet of de statuten, is 

nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. 

— 2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de 

statuten voorgeschreven voorafgaande handeling van 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. 

Artikel 15  

lid 1. Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is, onverminderd het elders in de wet omtrent 

de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 

 a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten 

regelen; 

 b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist; 

 c. wegens strijd met een reglement. 

— 2. Tot de bepalingen als bedoeld in het vorige lid onder a, behoren niet die welke de voorschriften 

bevatten waarop in artikel 14 lid 2 wordt gedoeld. 

— 3. Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de 

rechtspersoon: 

 a. op een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk belang heeft bij de 

naleving van de verplichting die niet is nagekomen, of 

 b. op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens bestuursbesluit tegen degene die 

door de president der rechtbank is aangewezen op een daartoe gedaan verzoek van de 

rechtspersoon; in dat geval worden de kosten van het geding door de rechtspersoon 

gedragen. 
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— 4. Indien een bestuurder in eigen naam de vordering instelt, verzoekt de rechtspersoon de president 

der rechtbank iemand aan te wijzen, die terzake van het geding in de plaats van het bestuur treedt. 

— 5. De bevoegdheid om de vernietiging van het besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van 

de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij de belanghebbende 

van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

— 6. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van lid 1 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit 

worden bevestigd; voor dit besluit gelden de zelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. De 

bevestiging werkt niet zolang een tevoren ingestelde vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien 

de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het later 

besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit. 

Artikel 16  

lid 1. De onherroepelijke uitspraak die de nietigheid van een besluit van een rechtspersoon vaststelt of 

die zulk een besluit vernietigt, is voor ieder, behoudens request civiel of derdenverzet, bindend, 

indien de rechtspersoon partij in het geding is geweest. Request civiel komt ieder lid toe. 

— 2. Is het besluit een rechtshandeling van de rechtspersoon, die tot een wederpartij is gericht, of is het 

een vereiste voor de geldigheid van zulk een rechtshandeling, dan kan de nietigheid of vernietiging 

van het besluit niet aan die wederpartij worden tegengeworpen, indien deze het gebrek dat aan 

het besluit kleefde, kende noch behoefde te kennen. Niettemin kan de nietigheid of vernietiging 

van een besluit tot benoeming van een bestuurder of een commissaris aan de benoemde worden 

tegengeworpen; de rechtspersoon vergoedt echter diens schade, indien hij het gebrek in het 

besluit kende noch behoefde te kennen. 

Artikel 17. Een rechtspersoon wordt opgericht voor onbepaalde tijd. 

Artikel 19  

lid 1. Een rechtspersoon wordt ontbonden: 

 a. door een besluit van de algemene vergadering; 

 b. bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft, 

en die niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling is; 

 c. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de 

boedel, hetzij door insolventie; 

 d. door het geheel ontbreken van leden, indien de rechtspersoon een vereniging is; 

 e. door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken als bedoeld in artikel 19a; 

 f. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. 

Artikel 19a  

lid 2. Een in het verenigingenregister ingeschreven vereniging wordt door een beschikking van de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken, in welker gebied zij haar woonplaats heeft, ontbonden, indien zij ten 

minste een jaar in gebreke is het voor inschrijving in het desbetreffende register verschuldigde 

bedrag te voldoen en de Kamer is gebleken dat er gedurende ten minste een jaar geen bestuurders 

van de vereniging in het register staan ingeschreven, terwijl ook geen opgaaf tot inschrijving is 

gedaan, dan wel er doet zich, indien er wel bestuurders staan ingeschreven, met betrekking tot alle 

ingeschreven bestuurders een van de navolgende omstandigheden voor: 

 1° bestuurder is overleden, 

 2° de bestuurder is ten minste een jaar niet bereikbaar gebleken op het in het register vermelde 

adres, en evenmin op het in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ingeschreven 

adres, dan wel in die administratie staat ten minste een jaar geen adres van de bestuurder 

vermeld. 

Artikel 20  

lid 1. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de 

rechtbank op vordering van het openbaar ministerie verboden verklaard en ontbonden. 

— 2. Een rechtspersoon waarvan het doel in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op 

vordering van het openbaar ministerie ontbonden. Alvorens de ontbinding uit te spreken kan de 

rechtbank de rechtspersoon in de gelegenheid stellen binnen een door haar te bepalen termijn zijn 

doel zodanig te wijzigen dat het niet meer in strijd is met de openbare orde. 

Artikel 21  

lid 1. De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien: 
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 a. aan zijn totstandkoming gebreken kleven; 

 b. zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen; 

 c. hij niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm valt. 

— 2. De rechtbank ontbindt de rechtspersoon niet, indien zij hem een termijn vergund heeft en hij na 

afloop daarvan een rechtspersoon is die aan de eisen van de wet voldoet. 

— 3. De rechtbank kan een rechtspersoon ontbinden, indien deze de in dit boek voor zijn rechtsvorm 

gestelde verboden overtreedt of in ernstige mate in strijd met zijn statuten handelt. 

— 4. De ontbinding wordt uitgesproken op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het 

openbaar ministerie. 

Artikel 25.  Van de bepalingen van dit boek kan slechts worden afgeweken, voor zover dat uit de wet blijkt. 

 

Verenigingen 

 

Artikel 26 

lid 1. De vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel, anders dan een 

dat is omschreven in artikel 53 lid 1 of lid 2. 

— 2. Een vereniging wordt bij meerzijdige rechtshandeling opgericht. 

— 3. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 

Artikel 27  

lid 1. Wordt een vereniging opgericht bij een notariële akte, dan moeten de volgende bepalingen in acht 

worden genomen. 

— 2. De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Een volmacht tot medewerking aan de akte moet 

schriftelijk zijn verleend. 

— 3. De akte bevat de statuten van de vereniging. 

— 4. De statuten houden in: 

 a. de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft; 

 b. het doel van de vereniging; 

 c. de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige 

verplichtingen kunnen worden opgelegd; 

 d. de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering; 

 e. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; 

 f. de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze 

waarop de bestemming zal worden vastgesteld. 

— 5. De notaris, ten overstaan van wie de akte wordt verleden, draagt zorg dat de akte voldoet aan het 

in de leden 2-4 bepaalde. Bij verzuim is hij persoonlijk aansprakelijk jegens hen die daardoor 

schade hebben geleden. 

Artikel 29  

lid 1. De bestuurders van een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte, zijn 

verplicht haar te doen inschrijven in een openbaar register, gehouden door de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft, en een 

authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te 

leggen. 

— 2. De bestuurders dragen zorg dat in het register steeds worden ingeschreven 

 a. de naam, de voornamen en de woonplaats van alle bestuurders; 

 b. de naam, de voornamen en de woonplaats van de bestuurders aan wie door de statuten 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de vermelding of zij bevoegd zijn de 

vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te 

vertegenwoordigen; 

 c. de naam, de voornamen en de woonplaats van anderen dan bestuurders aan wie de statuten 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de bepalingen omtrent die 

bevoegdheid. 

— 3. De bestuurders kunnen ter inschrijving in het register opgeven de naam, de voornamen en de 

woonplaats van gevolmachtigden van de vereniging met de inhoud der hun verstrekte volmacht. 
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— 4. Zolang de opgave ter eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is iedere bestuurder 

voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk 

aansprakelijk. 

— 5. Een ieder te wiens aanzien hetgeen in het register is ingeschreven, onvolledig of onjuist is, alsook 

het openbaar ministerie en de Kamer van Koophandel en Fabrieken, kan zich wenden tot de 

rechtbank, binnen welker rechtsgebied het register wordt gehouden, met het verzoek doorhaling, 

aanvulling of wijziging van het ingeschrevene te gelasten. Zodra de uitspraak, waarin een zodanige 

doorhaling, aanvulling of wijziging is gelast, in kracht van gewijsde is gegaan, wordt zij door de zorg 

van de griffier van het college waarvoor de zaak laatstelijk aanhangig was, in het register 

ingeschreven. 

— 6. Voor ieder jaar dat de vereniging in het register is ingeschreven is zij aan de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken een bij algemeen maatregel van bestuur vast te stellen bedrag verschuldigd. Is een 

verschuldigd bedrag voor het geheel of een deel niet tijdig voldaan, dan maant de Kamer de 

vereniging schriftelijk aan om alsnog binnen acht dagen na ontvangst van de aanmaning het daarin 

vermelde bedrag aan de Kamer te doen toekomen. 

— 9. Alles wat verder betreft het register, het opbergen en bewaren van de neergelegde statuten en de 

andere bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingediende bescheiden, het ter inzage geven en 

het geven van afschriften en uittreksels, alsmede de voor een en ander te berekenen kosten, wordt 

bij algemene maatregel van bestuur geregeld. Daarin kan worden bepaald dat in plaats van de 

neergelegde statuten en de andere bij de Kamer ingediende bescheiden fotografische reproduktie 

worden opgeborgen en bewaard. 

Artikel 33. Tenzij de statuten anders bepalen, beslist het bestuur over de toelating van een lid en kan bij niet-

toelating de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

Artikel 34 

lid 1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, tenzij de statuten anders bepalen. 

Artikel 34a. Verbintenissen kunnen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden 

verbonden. 

Artikel 35  

lid 1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door de dood van het lid, tenzij de statuten overgang krachtens erfrecht toelaten; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging door de vereniging; 

 d. door ontzetting. 

— 2.  De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen in de gevallen in de statuten genoemd, voorts 

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap 

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

lidmaatschap te laten voortduren. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt 

de opzegging door het bestuur. 

— 3. Ontzetting 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. 

— 4. Tenzij de statuten dit aan een ander orgaan opdragen, geschiedt de ontzetting door het bestuur. 

Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 

Hem staat, behalve wanneer krachtens de statuten het besluit door de algemene vergadering is 

genomen, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de 

algemene vergadering of een daartoe bij de statuten aangewezen orgaan of derde open. De 

statuten kunnen een andere regeling van het beroep bevatten, doch de termijn kan niet op korter 

dan op één maand worden gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 

lid geschorst. 

— 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, tenzij de statuten anders 

bepalen, desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 36  

lid 1. Tenzij de statuten anders bepalen, kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen 

het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op 

deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap 
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worden geëindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt 

opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

— 2. Een opzegging in strijd met het in het vorige bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het 

vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarin waartegen was opgezegd. 

— 3. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat 

een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend 

geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid tot 

opzegging kan de leden bij de statuten worden ontzegd voor het geval van wijziging van de daar 

nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het algemeen voor het geval van 

wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. 

— 4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat 

hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot 

fusie. 

Artikel 37  

lid 1. Het bestuur wordt uit de leden benoemd. De statuten kunnen echter bepalen dat bestuurders ook 

buiten de leden kunnen worden benoemd. 

— 2. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering. De statuten kunnen de wijze van 

benoeming echter ook anders regelen, mits elk lid middellijk of onmiddellijk aan de stemming over 

de benoeming der bestuurders kan deelnemen. 

— 3. De statuten kunnen bepalen, dat een of meer der bestuursleden, mits minder dan de helft, door 

andere personen dan de leden worden benoemd. 

— 4. Is in de statuten bepaald dat een bestuurder in een vergadering uit een bindende voordracht moet 

worden benoemd, dan kan aan die voordracht het bindend karakter worden ontnomen door een 

met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering. 

In de statuten kan worden bepaald dat op deze vergadering ten minste een bepaald aantal 

stemmen moet kunnen worden uitgebracht; dit aantal mag niet hoger worden gesteld dan twee 

derden van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden 

uitgebracht. 

— 5. Indien ingevolge de statuten een bestuurslid door leden of afdelingen buiten een vergadering 

wordt benoemd, dan moet aan de leden gelegenheid worden geboden kandidaten te stellen. De 

statuten kunnen bepalen dat dit recht slechts aan een aantal leden gezamenlijk toekomt, mits hun 

aantal niet hoger wordt gesteld dan een vijfde van het aantal leden dat aan de verkiezing kan 

deelnemen. De statuten kunnen voorts bepalen dat aldus gestelde kandidaten slechts zijn 

benoemd, indien zij ten minste een bepaald aantal stemmen op zich hebben verenigd, mits dit 

aantal niet groter is dan twee derden van het aantal der uitgebrachte stemmen. 

— 6. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat 

hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Een veroordeling tot herstel van de 

dienstbetrekking tussen de vereniging en bestuurder kan door de rechter niet worden 

uitgesproken. 

— 7. Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester aan. 

Artikel 38  

lid 1. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, hebben alle leden die niet geschorst zijn, toegang 

tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem; een geschorst lid heeft toegang tot 

de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het 

woord te voeren. De statuten kunnen aan bepaalde leden meer dan één stem toekennen. 

— 2. Tenzij de statuten anders bepalen, treden de voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun 

vervangers, als zodanig ook op bij de algemene vergadering. 

— 3. De statuten kunnen bepalen dat personen die deel uitmaken van andere organen der vereniging 

en die geen lid zijn, in de algemene vergadering stemrecht kunnen uitoefenen. Het aantal der door 

hen gezamenlijk uitgebrachte stemmen zal echter niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal 

der door de leden uitgebrachte stemmen. 
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— 4. Tenzij de statuten anders bepalen, kan iemand die krachtens lid 1 of lid 3 stemgerechtigd is, aan 

een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 

Artikel 39  

lid 1. De statuten kunnen bepalen dat de algemene vergadering zal bestaan uit afgevaardigden die door 

en uit de leden worden gekozen. De wijze van verkiezing en het aantal van de afgevaardigden 

worden door de statuten geregeld; elk lid moet middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen 

deelnemen. De leden 4 en 5 van artikel 37 zijn bij de verkiezing van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 38 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op personen die deel uitmaken van andere 

organen der vereniging en die geen afgevaardigde zijn. 

— 2. De statuten kunnen bepalen dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering aan een 

referendum zullen worden onderworpen. De statuten regelen de gevallen waarin, de tijd 

waarbinnen, en de wijze waarop het referendum zal worden gehouden. Hangende de uitslag van 

het referendum wordt de uitvoering van het besluit geschorst. 

Artikel 40  

lid 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet 

of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

— 2. Een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering. 

Artikel 41  

lid 1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of 

wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. De statuten kunnen deze 

bevoegdheid ook aan anderen dan het bestuur verlenen. 

— 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden of afgevaardigden als bevoegd is 

tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering of van een 

zoveel geringer aantal als bij de statuten is bepaald, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen 

van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 

verzoek. 

— 3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen, tenzij in de 

statuten de wijze van bijeenroeping der algemene vergadering voor dit geval anders is geregeld, de 

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 

vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging 

gevestigd is, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 

belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. 

Artikel 41a. De artikelen 37-41 zijn van overeenkomstige toepassing op de afdelingen van een vereniging die 

geen rechtspersonen zijn en die een algemene vergadering en een bestuur hebben; hetgeen in die 

artikelen omtrent de statuten is bepaald, kan in een afdelingsreglement worden neergelegd. 

Artikel 42  

lid 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. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 

bedraagt ten minste zeven dagen. 

— 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 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. Aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en aan afgevaardigden moet het 

voorstel ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis zijn gebracht; de vorige zin is 

alsdan niet van toepassing. 

— 3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle 

leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 

met algemene stemmen wordt aangenomen. 

— 4. Het in dit artikel en de eerste twee leden van het volgende artikel bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. 
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Artikel 43  

lid 1.  Tenzij de statuten anders bepalen, behoeft een besluit tot statuten wijziging ten minste twee 

derden van de uitgebrachte stemmen. 

— 2.  Voor zover de bevoegdheid tot wijziging bij de statuten mocht zijn uitgesloten, is wijziging 

niettemin mogelijk met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden of 

afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

— 3.  Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere 

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking. 

— 4.  Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere 

bepalingen uitsluit, kan slechts worden gewijzigd met algemene stemmen in een vergadering, 

waarin alle leden of afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

— 5.  Heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid, dan treedt de wijziging niet in werking dan nadat 

hiervan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van 

de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het in artikel 29 van dit 

Boek bedoelde register. 

Artikel 44  

lid 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 

— 2. Slechts indien dit uit de statuten voortvloeit, is het bestuur bevoegd tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het 

aangaan 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. De statuten kunnen deze bevoegdheid aan beperkingen en voorwaarden binden. 

De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen, tenzij de statuten anders 

bepalen. 

Artikel 45  

lid 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 

— 2. De statuten kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bovendien toekennen aan een of 

meer bestuurders. Zij kunnen bepalen dat een bestuurder de vereniging slechts met medewerking 

van een of meer anderen mag vertegenwoordigen. 

— 3. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuurders toekomt, is 

onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk 

toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 

— 4.  De statuten kunnen ook aan andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging toekennen. 

Artikel 46.  De vereniging kan, voor zover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de 

leden rechten bedingen en, voor zover dit in de statuten uitdrukkelijk is bepaald, te hunnen laste 

verplichtingen aangaan. Zij kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan 

een lid vorderen, tenzij dit zich daartegen verzet. 

Artikel 47.  In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders 

of commissarissen kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de 

vereniging te vertegenwoordigen. 

Artikel 48  

lid 1.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de 

gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van 

baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken 

worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van 

een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop 

van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze 

verplichtingen nakomen. 
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— 2. Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de 

algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in 

artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste 

twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken 

bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 

bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 

haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 

stellen. 

 


