STATUTEN
Met ingang van 20 mei 2016

Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam ‘Nederlandse Orthopaedische Vereniging’.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. De vereniging, die is opgericht op één mei achttienhonderd achtennegentig, is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
1. Het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de conservatieve en
operatieve orthopedie onder artsen en aanstaande artsen.
2. Het behartigen, zowel in als buiten de vereniging, van de sociale belangen van de artsen die de
orthopedie uitoefenen.
Artikel 3
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen, waar wetenschappelijke voordrachten gehouden worden;
b. het houden en bevorderen van en het deelnemen aan geneeskundige congressen;
c. het verlenen van steun bij de opleiding van artsen tot orthopeed en voor zover mogelijk en nodig
regelend daarbij op te treden;
d. het ondersteunen van leden van de vereniging en personen en instellingen die een gelijksoortig
doel nastreven;
e. andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Verenigings- en boekjaar
Artikel 4
Het verenigings- en boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.
Leden
Artikel 5
De vereniging kent ereleden, leden van verdienste, gewone leden, buitengewone leden, seniorleden
en honorair leden.
a. ereleden kunnen zijn zij, die zich op het gebied van de orthopedie bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt;
b. leden van verdienste kunnen zijn leden, (zowel gewone als buitengewone) die zich voor de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt;
c. gewone leden kunnen zijn artsen, die zijn ingeschreven in het Nederlandse specialistenregister
voor het specialisme orthopedie;
d. buitengewone leden kunnen zijn alle:
1. andere artsen, die belangstelling voor de orthopedie hebben, mits niet ingeschreven in het
Nederlandse specialistenregister voor het specialisme orthopedie.
Door inschrijving in het specialistenregister voor het specialisme orthopedie eindigt
automatisch het buitengewoon lidmaatschap en worden de betreffende buitengewone leden
gewoon lid tenzij zij te kennen geven het lidmaatschap te willen beëindigen.
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2. niet-artsen die een bijzondere belangstelling hebben voor de orthopedie en door publicaties
of andere activiteiten daarvan blijk hebben gegeven.
3. artsen, die zijn ingeschreven in het Nederlandse specialistenregister voor het specialisme
orthopedie en die niet werkzaam zijn in Nederland (buitenlands lid).
Buitengewone leden kunnen niet zijn personen die voor of namens medische firma’s werken.
e. seniorleden kunnen zijn oud-leden die gestopt zijn met het dienstverband of de vrije praktijk als
orthopedisch chirurg, ouder zijn dan zestig jaren en geen inkomen hebben uit orthopedische
werkzaamheden.
f. honorair leden kunnen zijn gewone leden die aaneensluitend lid zijn geweest van de vereniging
tot het bereiken van de leeftijd van vijfenzeventig jaar.
Artikel 6
a. Ereleden en leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur door de algemene
vergadering benoemd, welk besluit door de algemene vergadering wordt genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
b. Gewone en buitengewone leden worden op schriftelijke voordracht van het bestuur of van drie
gewone leden, door de algemene vergadering benoemd, welk besluit door de algemene
vergadering wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
De namen van de nieuw voorgestelde leden worden op de convocatie voor de algemene
vergadering (hierna ook wel aangeduid met de letters AV) vermeld, nadat het bestuur kennis
heeft genomen van een curriculum vitae, een overzicht van de opleiding en werkkring van de
kandidaat.
c. Ook voor de in 5 onderdeel d onder 2 bedoelde kandidaten is het in dit artikel onder b gestelde
van toepassing. Tevens dient de voordracht vergezeld te gaan van een overzicht van publicaties
en zo nodig een argumentatie waarom de voorgedragene in aanmerking zou komen voor het
buitengewoon lidmaatschap; indien naar de mening van het bestuur de voorgedragene niet in
aanmerking komt voor het buitengewoon lidmaatschap, komt de voordracht te vervallen. Tegen
dit besluit staat beroep open bij de AV. Het besluit tot gegrondverklaring van het beroep en
benoeming van het desbetreffende buitengewone lid wordt door de AV genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
d. Gewone leden kunnen bij beëindiging van hun actieve loopbaan een schriftelijk verzoek bij het
bestuur indienen voor het verkrijgen van het seniorlidmaatschap. Tegen het besluit van het
bestuur tot afwijzing van het verzoek staat beroep open bij de AV.
Het besluit tot gegrondverklaring van het beroep en benoeming van het desbetreffende gewone
lid wordt door de AV genomen met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de
uitgebrachte stemmen.
e. Gewone leden, die in het geheel niet werkzaam zijn in Nederland maar in het buitenland en
waarvan de inschrijving in het Nederlandse specialistenregister is beëindigd, kunnen bij het
bestuur een schriftelijk verzoek indienen voor het verkrijgen van het buitengewoon lidmaatschap.
Tegen het besluit van het bestuur tot afwijzing van het verzoek staat beroep open bij de AV. Het
besluit tot gegrondverklaring van het beroep en benoeming van het desbetreffende gewone lid
tot buitengewoon lid wordt door de AV genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Het buitengewoon lidmaatschap zal door een besluit van de AV weer worden omgezet in een
gewoon lidmaatschap, zodra het betreffende lid weer werkzaamheden verricht in Nederland of
wederom is ingeschreven in het Nederlandse specialistenregister.
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f. Gewone leden die aaneensluitend lid zijn geweest van de vereniging tot het bereiken van de
leeftijd van vijfenzeventig jaar kunnen een schriftelijk verzoek bij het bestuur indienen voor het
verkrijgen van het honorair lidmaatschap. Tegen het besluit van het bestuur tot afwijzing van het
verzoek staat beroep open bij de AV. Het besluit tot gegrondverklaring van het beroep en
benoeming van het desbetreffende gewone lid wordt door de AV genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door het bestuur namens de vereniging. Deze opzegging mag slechts worden
gedaan wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door statuten gesteld,
alsmede wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene
wordt na gehoord te zijn, althans daartoe behoorlijk schriftelijk te zijn opgeroepen ten
spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, met opgave van de
redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de
algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid
geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap, hetzij door het lid, hetzij door het bestuur, moet geschieden met
een opzeggingstermijn van ten minste vier weken tegen het einde van een verenigingsjaar.
3. Indien het lid naar het oordeel van de AV:
a. handelingen pleegt welke de belangen van de vereniging of die van de orthopedie in het
algemeen kunnen schaden;
b. handelingen pleegt die in strijd zijn met de waardigheid van de geneeskundige stand of die
het vertrouwen in de geneeskundige stand in ernstige mate ondermijnen, kan de AV het lid
uit het lidmaatschap ontzetten. Tegen dit besluit staat geen beroep open.
Contributie
Artikel 8
1. Elk lid betaalt aan de vereniging ieder jaar een geldelijke bijdrage, vast te stellen door het bestuur.
De AV is bevoegd het minimum en/of maximum bedrag van de contributie te bepalen.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor
het geheel verschuldigd.
3. In uitzondering op het bepaalde in lid 1 zijn ereleden en honorair leden vrijgesteld van het betalen
van contributie.
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Het bestuur
Benoeming, ontslag.
Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven personen, uit
de gewone leden door de AV te benoemen en te allen tijde door deze te schorsen casu quo te
ontslaan. Het aantal leden wordt met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin vastgesteld
door de AV, zulks op voordracht van het bestuur.
2. Voor elke vacature stelt het bestuur één of meer kandidaten en vermeldt deze op de convocatie
van de laatste huishoudelijke vergadering in het jaar voorafgaande aan het jaar dat de vacature
moet worden vervuld. Vijfentwintig gewone leden zijn eveneens bevoegd tot het stellen van een
kandidaat voor elke vacature.
3. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
4. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester,
een wetenschappelijk secretaris en twee of meer leden.
Bevoegdheid van het bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd alle rechtshandelingen te
verrichten, die het nodig vindt, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Zonder toestemming van de AV is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten
tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 11
1. Ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de AV, wordt de vereniging in en buiten
rechte vertegenwoordigd door:
a. de voorzitter en de secretaris tezamen; danwel
b. de voorzitter en de penningmeester tezamen; danwel
c. de vice-voorzitter en de secretaris tezamen; danwel
d. de vice-voorzitter en de penningmeester tezamen.
2. De penningmeester is bevoegd tot het innen en betalen van vorderingen.
Aftreden van het bestuur
Artikel 12
1. De bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter en de vice-voorzitter, hebben zitting voor
drie jaren. De voorzitter bekleedt zijn functie twee jaren automatisch na twee jaren als vicevoorzitter lid van het bestuur te zijn geweest.
Bestuursleden zijn overigens in de regel niet terstond herkiesbaar.
De zittingstermijn van de penningmeester eindigt na de vergadering waarin de jaarrekening van
het voorgaande jaar werd gepresenteerd.
2. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn
voorganger.
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Vergaderingen van het bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en overigens zo vaak de voorzitter of twee
andere bestuursleden dit nodig vinden.
2. Een vergadering wordt, behoudens in een spoedeisend geval zulks ter beoordeling aan de
voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren door de secretaris bijeengeroepen.
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft
van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Daarbij kan een bestuurslid slechts optreden als gemachtigde van ten hoogste twee andere
bestuursleden.
4. Overigens zijn artikel 17 lid 2 en artikel 19 lid 4, 5, 6, 7 en 8 van overeenkomstige toepassing.
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het
bestuur dienen te worden vastgesteld.
Directeur
Artikel 14
1. Binnen de vereniging kan een directeur worden aangesteld die belast is met de leiding van de
dagelijkse werkzaamheden van de vereniging, de voorbereiding van het beleid en de uitvoering
van de besluiten die door het bestuur zijn genomen.
2. De taken en bevoegdheden van de directeur zullen door het bestuur in een directiereglement
nader worden vastgelegd.
3. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat tevens de
arbeidsvoorwaarden van de directeur vaststelt.
Het Concilium Orthopaedicum
Artikel 15
De vereniging heeft een vaste onderwijs- en opleidingscommissie, genaamd Concilium
Orthopaedicum, die wordt benoemd door de AV op voordracht van het bestuur. De AV kan de leden
van het Concilium eveneens ontslaan. De samenstelling en taken van het Concilium zijn omschreven
in zijn reglement.
Ter verkrijging van een gemeenschappelijke gedragslijn van bestuur en Concilium en het daartoe
noodzakelijke contact wordt door het bestuur echter jaarlijks één lid uit zijn midden aangewezen als
lid van het Concilium Orthopaedicum.
Commissies en Werkgroepen
Artikel 16
De vereniging kent naast het Concilium Orthopaedicum andere commissies en werkgroepen.
De wijze van benoeming, ontslag, samenstelling en taken van de werkgroepen en commissies zijn
omschreven in het huishoudelijk reglement of in een reglement van de commissie dan wel
werkgroep.
12
Algemene vergadering
Artikel 17
1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen.
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen heeft dezelfde
kracht als een besluit van de AV, mits op voorstel van het bestuur en schriftelijk genomen.
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Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 18
1. De AV vergadert tenminste eenmaal per jaar. Overigens roept het bestuur de AV bijeen, zo vaak
het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de statuten verplicht is.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht door de secretaris, met inachtneming van een oproepingstermijn van
tenminste zeven dagen. De oproeping houdt behalve plaats en tijdstip ook de te behandelen
onderwerpen in.
3. Op schriftelijk of elektronisch vastgelegd verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent (10%) van de stemmen in de AV, is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een AV, op een termijn van niet langer dan vier weken.
4. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de AV bijeenroept.
Stemrecht en besluitvorming
Artikel 19
1. Toegang tot de AV hebben alle in artikel 5 genoemde leden. Stemrecht hebben uitsluitend de
gewone leden.
2. Een gewoon lid kan zijn of haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid
uitbrengen. Een gewoon lid kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op in de AV. Indien de
voorzitter niet aanwezig is, wordt deze vervangen door de vice-voorzitter. Indien de secretaris
niet aanwezig is, wordt de secretaris van de vergadering aangewezen door het bestuur. Van het
verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen
persoon, notulen gemaakt. Notulen worden aan de eerstvolgende AV ter goedkeuring voorgelegd
en vastgesteld door de ondertekening van voorzitter en de notulist van die vergadering.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel verworpen. Deze stemming geschiedt
mondeling door hoofdelijke omvraag door de voorzitter tenzij de voorzitter schriftelijke
stemming, als bedoeld in lid 6, wenselijk vindt.
6. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door middel van ongetekende, gesloten of
dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte
meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste
stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt voor de herstemming
door loting bepaald, wie van de herstemming is uitgesloten.
Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw
het lot wie van de twee niet is gekozen.
7. In de gevallen, genoemd in de leden 5 en 6, mag ook bij wijze van acclamatie een besluit worden
genomen, mits op voorstel van een of meer leden en geen van de aanwezige stemgerechtigde
leden zich hiertegen verzet.
8. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de
wijze waarop geloot zal worden.
9. De voorzitter oordeelt eveneens over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft
genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
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10.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel, de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van
de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolg
van de oorspronkelijke stemming.
Jaarverslag, begroting
Artikel 20
1. Het bestuur brengt op een AV te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar
(behoudens verlenging van deze termijn door de AV) zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd beleid, terwijl het tevens ter goedkeuring overlegt een ontwerp van de
begroting van inkomsten en uitgaven over het nieuwe verenigingsjaar.
2. Overschrijding van een uitgavenpost van de goedgekeurde begroting dient ter goedkeuring te
worden voorgelegd aan de AV.
Overschrijdingen die in zeer dringende gevallen, die naar de mening van het bestuur geen uitstel
gedogen, worden gedaan zonder goedkeuring van de AV, dienen door het bestuur op de
eerstkomende AV aan de leden te worden gemeld.
3. De AV benoemt elk jaar een kascommissie van tenminste twee gewone leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de AV verslag van haar bevindingen uit.
4. Nadat de jaarrekening door de AV is goedgekeurd, wordt aan de AV het voorstel gedaan het
bestuur decharge te verlenen voor het door haar gevoerde beleid.
Federatieleden Federatie Medisch Specialisten
Artikel 21
1. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging (een en ander voor zover zij
kwalificeren als (praktiserend) medisch specialist), zijn als zodanig onderworpen aan de statuten,
reglementen en besluiten van de KNMG en haar organen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de in
KNMG-verband vastgelegde gedragsregels, taakverdelingen en andere afspraken. Voorts zijn
voormelde personen onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de KNMG.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de vereniging
kwalificeert als federatielid van de Federatie en voorts indien en voor zolang de Federatie
kwalificeert als lid van de KNMG.
3. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging - doch een en ander voor
zover zij kwalificeren als medisch specialist in dienstverband -, worden daardoor tevens lid van de
LAD en zijn alsdan als zodanig onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de
LAD en haar organen.
4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de vereniging
kwalificeert als federatielid van de Federatie en voorts indien en voor zolang de overeenkomst als
bedoeld in artikel 4 lid 11 van de statuten van de Federatie voortduurt.
5. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging betekent tevens beëindiging van het
lidmaatschap van de LAD, indien en voor zover het lidmaatschap van de LAD voortvloeit uit het
bepaalde in lid 3 van dit artikel. De LAD wordt van de beëindiging als bedoeld in de vorige volzin
door het bestuur op de hoogte gesteld.
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6. Personen die als lid van de vereniging toetreden of reeds zijn toegetreden, een en ander voor
zover zij kwalificeren als praktiserend medisch specialist, kwalificeren als aangeslotene van de
Federatie en zijn alsdan als zodanig onderworpen aan de statuten en reglementen van de
Federatie alsmede aan de besluiten van de algemene vergadering van de Federatie voor zover
deze betrekking hebben op de aangeslotenen.
De erkenning als aangeslotene komt te vervallen indien en zodra een lid niet langer kwalificeert
als praktiserend medisch specialist. De erkenning als aangeslotene komt tevens te vervallen
indien en zodra de vereniging niet langer kwalificeert als federatielid van de Federatie.
7. Met de toetreding als lid van de vereniging geeft een lid uitdrukkelijk toestemming aan het
bestuur om de gegevens zoals deze in het ledenregister van de vereniging staan vermeld, te delen
met de KNMG, de LAD en de Federatie in het kader van het bepaalde in respectievelijk lid 1, lid 2
en lid 3 van dit artikel.
8. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt uitsluitend indien en voor zolang de vereniging
kwalificeert als federatielid van de Federatie.
9. Deze statuten mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten van de Federatie.
Wijziging van het bepaalde in dit artikel behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
het bestuur van de Federatie.
Statutenwijziging
Artikel 22
1. In de statuten kan geen verandering worden aangebracht dan, op voorstel van het bestuur, door
een besluit van de AV, waartoe is opgeroepen, met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden vastgesteld.
2. Deze verandering wordt allereerst in een AV voorafgaand aan de besluitvormende AV, opiniërend
aan de leden voorgelegd.
3. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen, dient tenminste vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage gelegd te worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden, van welk feit in de oproeping melding moet worden gemaakt. Bovendien wordt een
afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden (daaronder begrepen elektronische
verspreiding per e-mail).
Artikel 23
1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen worden met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten
neer te leggen ten kantore van het register gehouden door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken, binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft.
Ontbinding van de vereniging
Artikel 24
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de AV op welk
besluit de artikelen 22 en artikel 23 lid 1 van overeenkomstige toepassing zijn.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, tenzij bij het besluit
tot ontbinding een of meer vereffenaars worden benoemd.
3. Het eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de AV te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
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Geldmiddelen
Artikel 25
De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies, giften,
bijdragen, subsidies, leningen, erfstellingen, legaten en andere haar rechtmatig toekomende baten.
Reglementen
Artikel 26
De AV kan een of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven voor al
hetgeen de vergadering dienstig acht. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de
statuten.
15
Goedgekeurd bij K.B. van 22 maart 1899 no. 8.
Met wijzigingen goedgekeurd bij K.B. van 14 april 1916 no. 16.
Met wijzigingen goedgekeurd bij K.B. van 3 april 1933 no. 40.
Met wijzigingen goedgekeurd bij K.B. van 27 mei 1957 no. 58.
Met wijzigingen goedgekeurd bij K.B. van 13 mei 1976 no. 54.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 18 januari 1980.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 17 januari 1981.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 16 januari 1986.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 20 september 1986.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 18 januari 1990.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 20 januari 2012.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 29 mei 2015.
Gewijzigd in de ledenvergadering van 20 mei 2016.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 40533995.
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