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STATUTEN
NEDERLA¡{DSE VERENIGING VOOR ARBEIDS- BN BEDRIJFSGENEESKT]NDE
gedateerd 2 november 2017

Naam. zetel en duur

Artikel

l

De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde;
in het kort aangeduid als: NVAB.

Zij is gevestigd

te Utrecht.

Artikel2
De vereniging is opgericht te Utrecht op vierentwintig oktober

negentienhonderddriëenvijftig. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel

Artikel3
De vereniging stelt zich ten doel:

a.

het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als
wetenschap en als beroepsuitoefening;

b.

het bevorderen van de professionele belangen van haar leden en anderen, werkzaam

c.

het bevorderen van het goed functioneren van haar leden, het behartigen van de
immateriële belangen en overige maatschappelijk belangen van haar leden, alsmede
het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van het doel van de vereniging
"Koninklijke Nederlandsche Maatschapptj tot bevordering der Geneeskunst" (hierna
te noemen: de KNMG).

op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde;

Artikel4

1

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs de wettige weg, en wel door:

a.

het bevorderen van de wetenschapsbeoefening en van het verrichten van
onderzoek op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, alsmede
het verbreiden en toegankelijk maken van kennis;

b.

c.
d.

professionele kwaliteit van de individuele
beroepsbeoefenaar en van de randvoorwaarden voor de beroepsuitoefening,
onder meer door het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsopleiding en
de brj- respectievelijk nascholing, alsmede door het ontwikkelen van
richtlijnen voor de beroepsuitoefening;
het samenwerken met of verlenen van steun aan personen en instellingen
in binnen en buitenland, welke overeenkomstige doelstellingen nastreven als
de vereniging;
het gevraagd en ongevraagd adviseren aan en het samenwerken met
personen en instellingen welke van belang zijn voor de totstandkoming van

het bevorderen van de

de

randvoorwaarden

wetenschapsbeoefening;
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e.

alle andere wettige middelen die de vereniging ten dienste staan of zullen
staan.

2.

De werkzaamheden van de vereniging mogen niet in strijd zijn met binnen het
KNMG overeengekomen KNMG-beleid.

Verenigingsiaar en iaarverslag

Artikel5

1.
2.

3.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Het bestuur brengt op een ledenvergadering biruren zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, een
jaarverslag uit over de gang vanzaken 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;
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder
opgaaf van reden melding gemaaL<f. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
Temij omtrent de getrouwheid van de stukken aan de ledenvergadering wordt
overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel2:393
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, benoemt de ledenvergadering jaarlijks een
commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting
en brengt aan de ledenvergadering 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. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan, op kosten van de
vereniging.

Lidmaatschap

Artikel6

l.

De vereniging kent:

a.
b.
c.
d.
e.

ereleden;

gewone leden;
aspirantleden;
buitengewone leden;
seniorleden.

2.

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of
genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder alle in lid I van dit
artikel genoemde soorten leden begrepen, renzij uitdrukkelijk anders is bepaald of
kennelijk anders is bedoeld.

Artikel

T
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1.

Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
daartoe zijn benoemd door de ledenvergadering met een meerderheid van ten minste
drie/vierden van de uitgebrachte stemmen.
2.
Gewone leden zijn artsen die in de daartoe bestemde registers zijn geregistreerd als
arts voor arbeid en gezondheid-bedrijfsarts.
Aspirantleden zijnartsen die ingeschrevenzijn in het opleidingsregister voor Sociale
3.
Geneeskunde, arbeid en gezondheid-bedrijßgeneeskunde, aan een van de erkende
opleidingsinstituten in Nederland.
Buitengewone leden kunnen zijn:
4.
a.
artsen die werþaam zijn op het gebied van arbeid en gezondheid, doch niet
zijn ingeschreven in een van de registers bedoeld in lid 2 van dit artikel, met
uitzondering van artsen die voldoen aan het bepaalde in lid 3 van dit artikel;
b.
hoogleraren in de sociale geneeskunde die geen arts zijn;
c.
andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde artsen, waarvan naar het
oordeel van het bestuur een bijdrage mag worden verwacht aan de
doelstellingen van de vereniging.
5.
Seniorleden kunnen zijn gewone leden en buitengewone leden die de leeftijd hebben
bereikt waarop zij gerechtigd zijn tot een uitkering op grond van de Algemene
Ouderdomswet op een januari van het jaar waarover contributie wordt betaald.
Aanmeldins lidmaatschap / wiizisins soort lidmaatschap

Artikel

S

1.

Degene die lid wenst te worden dient daartoe een schriftelijk verzoek of een verzoek

via de website van de vereniging te richten aan het bestuur.

2.

Indien het bestuur van mening is dat degene, die verzoekt lid te worden, voldoet aan
de in artikel 7 gestelde eisen ten aanzien van het (soort) lidmaatschap en er ook uit

anderen hoofde geen bezwaren tegen toelating bestaan, is de betrokkene
overeenkomstig zijn verzoek aangenomen.
3.
Indien bezwaren, als bedoeld in lid 2 van dit anikel, zijn ingebracht tegen de
aanneming tot lid, zendt het bestuur de verzoeker hiervan bericht. Indien de
verzoeker dit wenst, zalheT verzoek aan de eerstvolgende ledenvergadering worden
voorgelegd, die alsdan met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige
stemmen de verzoeker als lid overeenkomstig zijn verzoek kan aanvaarden.
Geldmiddelen / Contributie / Verplichtinsen van leden

Artikel9

l.

2.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen (contributie)
van de gewone leden, de aspirant leden, de buitengewone leden en de seniorleden,
alsmede uit bijdragen van de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
inkomsten. Ereleden zíjn geen jaarlijkse bijdrage (contributie) verschuldigd.
Ieder gewoon lid, aspirantlid, buitengewoon lid en seniorlid is jaarlijks een bedrag
verschuldigd (contributie), welk bedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering
en in welk bedrag is begrepen de afdracht aan de KNMG.
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3.

Ieder gewoon lid, aspirantlid, erelid dat tevens kwalificeert als gewoon lid of
aspirantlid, seniorlid dat kwalificeert als praktiserend arts alsmede ieder
buitengewoon lid als bedoeld in artikel 7 lid 4 sub a. en sub c. van deze statuten, van
de vereniging is verplicht te handelen volgens de in KNMG-verband vastgelegde
gedragsregels, taakverdelingen en andere afspraken, alsmede om zich te
onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de KNMG.
Beëindisine lidmaatschap

Artikel l0

1.

Het lidmaatschap eindigt:

a.

2.

doordat het lid niet langer aan een van de omschrijvingen van artikel 7
voldoet;
b.
door de dood vanhet lid;
c.
door opzegging doorhet lid;
d.
door opzegging door de vereniging;
e.
door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van een maand, derhalve vóór een december voorafgaande aan
het nieuwe verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a.
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voorduren;
b.
biruren een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard,, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld;
c.
binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand, derhalve vóór een
december voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. De opzegging geschiedt
door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan
slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar.

4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, onder
meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of
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niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het

besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen
een maand îa ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

De ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend
besluit, genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen.

5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor
een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de
schorsing is beroep mogelijk bij de ledenvergadering. Het in lid 4 van dit artikel
bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

Bestuur

Artikel

l.

11

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen
aantal van ten minste zes leden.
Slechts stemgerechtigde leden van de vereniging zijn benoembaar als bestuurslid.

De bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering.

2.

De voorzitter wordt als zodanig door de ledenvergadering uit de leden benoemd op
bindende voordracht van de Profiel- en Selectiecommissie op basis van het door de
Prof,rel- en Selectiecommissie vastgesteld profiel. De voordracht wordt vermeld in de
oproeping tot de ledenvergadering waarin de benoeming onderwerp van behandeling
zal zijn. Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stem.rnen genomen

besluit van de ledenvergadering.

De overige bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering op bindende
voordracht van het bestuur. De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de
ledenvergadering waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn. Aan de
voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen-genomen
besluit van de ledenvergadering.

3.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en

een

peruringmeester.

4.

Een bestuurder treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende ledenvergadering na

afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredende voorzitter kan
eenmaal worden herbenoemd voor een periode van twee jaren. Een andere aftredende
bestuurder kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaren.

ó
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5.

Een bestuurder defungeert:

a.
b.
c.

door de dood van de bestuurder;
door

wijwillig

aftreden dan wel door aftreden volgens artikel

l1 lid 4;

door de ondercuratelestelling, het faillissement van de bestuurder of het ten
aarøien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen;

d.
6.

door het eindigen vanzijn lidmaatschap van de vereniging.

Bestuurders kunnen

te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst of

ontslagen. Indien de ledenvergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de
ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij

tot ontslag, hetzij hot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt

de

schorsing.

7.

Het bestuur kan een dagelijks bestuur instellen dat bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur. Aan ieder lid van het

dagelijks bestuur kan een afzonderlijke taaklportefeuille worden toebedeeld, welke
toebedeling geschiedt door de leden van het dagelijks bestuur in onderling overleg.
De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur treden als
zodanig ook op in het dagelijks bestuur. Een dagelijks bestuurslid defungeert door
het defungeren als lid van het bestuur.
Bestuursbevoegdheid / Vertegenwoordiging

Artikel

12

l.

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

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden de zes is gedaald, blijfhet bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht tijdens de eerstvolgende ledenvergadering de voorziening in

ofde open plaatsen aan de orde te stellen.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijnfaak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het dagelijks bestuur is op grond van de in dit lid genoemde delegatie belast met de
uitvoering van het beleid van het bestuur en met het dagelijks bestuur, waartoe
ondermeer gerekend worden het uitvoeren van het personele, financiële en
de open plaats

3.

organisatiebeleid, één en ander binnen de door het bestuur aangegeven kaders en in
dit verband is het dagelijks bestuur bevoegd alle rechtshandelingen te verichten in

4.

het kader van het dagelijks bestuur die zlj voor het voeren van het dagelijks bestuur
nodig acht.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd te besluiten

tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de verenigingzich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.

(r
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5.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde, wordt de
vereniging vertegenwoordigd door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aaî twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.

6.

Iedere bestuurder heeft één stem.

Alle besluiten worden

genomen

bij

volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Besluitvorming van het bestuur kan op
andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits met algemene stemmen en de

stemmen schriftelijk of langs elektronische ïveg worden uitgebracht. Bü
huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

7.

Het bestuur stelt een directeur aan met algemene of beperkte doorlopende
bevoegdheid tot vertegenwoordiging en kan één of meer functionarissen met
algemene

of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging

aanstellen.

Ieder van hen vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen aan

zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het
bestuur vastgesteld.

8.

In alle gevallen waarin een bestuurder een belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging kan de ledenvergadering een of meer personen aanwijzen
om de vereniging te vertegenwoordigen.

Profiel- en Selectiecommissie

Artikel

l.
2.

13

Het bestuur stelt een Profiel- en Selectiecommissie in.
De Profiel- en Selectiecommissie heeft tot taak het vaststellen van het profiel voor de
voorzitter van het bestuur, het werven en selecteren van kandidaten, waarvan één
kandidaat ter benoeming wordt voorgedragen aan de ledenvergadering. De directeur
van de vereniging heeft in deze procedure een adviserende stem.

3.

De leden van deze commissie worden geacht in de uitoefening van deze functie
uitsluitend de verenigingsbelangen te behartigen en kunnen dientengevolge niet

4.

Nadere regels omtrent samenstelling en bevoegdheden van

tevens de belangen van een van de leden behartigen.

de Profìel- en

Selectiecommissie worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

Ledenvergadering

Artikel

14

l.

Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.

2.
3.

Voofts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig stemgerechtigde
leden, dan wel indien het aantal stemgerechtigde leden minder bedraagt dan
vijfhonderd, op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen
van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan
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het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen

de

verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

Biieenroeping ledenvergadering

Artikel

15

1.

Leden worden

tot de

ledenvergadering opgeroepen door het bestuur

of

een

bestuurder.

2.

De oproeping tot een ledenvergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven
gericht aan de leden aan de laatstelijk aan het bestuur opgegeven adressen. Indien het

lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit
doel aan de vereniging is bekend gemaakf.

3.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van
de ledenvergadering. Onderwerpen die niet in de oproepingz4n vermeld, kunnen op

dezelfde wijze worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping
gestelde termijn.
4.
De oproeping tot een ledenvergadering geschiedt niet later dan op de veertiende dag
vóór die van de vergadering.
Toegang- en stemrecht

Artikel

16

l.

Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden, met dien verstande dat, wanneer

het bestuur zulks wenselijk acht, het bestuur buitengewone leden en seniorleden de
toegang tot de ledenvergadering kan weigeren. Ieder aanwezig erelid, gewoon lid en
aspirantlid heeft één stem.

2.
3.

Buitengewone leden en seniorleden hebben geen stemrecht.
Een stemgerechtigd lid kan aan één ander stemgerechtigd

lid schriftelijk volmacht

verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de
volmacht wordt voldaan indien de volmacht eleklronisch is vastgelegd, De volmacht
dient vóór aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de vergadering te zijn
overhandigd.

Leidins

I

/ Notulen

Artikel lT

1.

Voorzitter van de ledenvergadering is de voorzitter van het bestuur, dan wel blj zíjn
afwezigheid de vice-voorzihTer of een der andere aanwezige bestuursleden. Is geen
bestuurslid ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2.
De notulen van de vergadering worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van
de secretaris van het bestuur ofvan een der aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aan te wijzen.
Besluitvorming ledenvergadering

Artikel l8
I
Alle besluiten waaromtrent bij

de wet en deze statuten geen grotere meerderheid is

voorgeschreven, worden genomen
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stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht

aangemerkt. Voor

de geldigheid van een besluit tot statutenwijziging is

de

goedkeuring van het bestuur vereist.

2.

Tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten
in een ledenvergadering waarvan de agenda het voorstel tot ontbinding of
statutenwijziging - de tekst der voorgestelde wijziging woordelijk inhoudende bevat en aan de leden is toegezonden.
Een besluit vereist ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.

3.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over de benoeming van personen

bij

gesloten briefies, één en ander

terzij de voorzitter zonder tegenspraak uit

de

vergadering een andere wijzevan stemmen bepaalt.

4.
5.

Bij staken van stemmen over zaken heeft
Verkiezing van personen geschiedt

de voorzitter een beslissende stem.

bij

volstrekte meerderheid van geldig

uitgebrachte stemmen.

Wordt bij de eerste stemming geen volstrekfe meerderheid verkregen, dan vindt een
tweede vrije stemming plaats.
Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming
plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal, dan
wel het grootste en het op een na grootste aantal stemmen hebben verkregen.
Zo nodig wordt door een tussenstemming eerst uitgemaakt wie bij gelijkheid van het
grootste respectievelijk het op een na grootste aantal stemmen voor herstemming in
aanmerking komen.

Verkrijgen bij de herstemming of bij de tussenstemming de kandidaten een gelijk
aantal stemmen, dan beslist het lot.
6.
Wijzigingen in deze statuten treden niet in werking alvorens:
a.
de wijzigingen zijn goedgekeurd door het federatiebestuur van de KNMG
(uitsluitend ter voorkoming van tegenstrijdigheden met de statuten van de
KNMG); en
b.
daarvan een notariële akte is opgemaakl.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
Ontbinding en vereffening

Artikel

19

1.

Na ontbinding der vereniging, zoals geregeld in artikel 18 lid 2, geschiedt

de

vereffening van het verrnogen door het bestuur, tenzij de ledenvergadering anders
beslist.

2.

Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht;

3.

indien het bestuur dient te worden aangevuld en het niet mogelijk is een
ledenvergadering te beleggen, vult het bestuur zichzelf aan.
Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vereniging

overblijft, wordt bestemd aan een door de ledenvergadering aan te wijzen doel.
Huishoudeli ik reslement
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Artikel20
De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast op voorstel van het bestuur. Het
reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Relatie NVAB - KNMG
Krinsen / KNMG-districten

Artikel2l

1.
2.

De vereniging kent één of meer kringen die worden ingesteld door het bestuur.

Ieder

lid van de vereniging wordt door het bestuur van de vereniging

een kring, naar keuze van het

ingedeeld in

lid van de vereniging in de kring van de woonplaats of

in de kring van de werþlaats.
De organisatie en werkwijzevan de kringen wordt nader geregeld in een door de
3.
ledenvergadering vast te stellen en te wijzigen reglement.
Afgevaardigden/stemgerechtigden algemene verqadering KNMG

Artikel22

1.

Het bestuur benoemt zoveel stemgerechtigden en

plaatsvervangende

stemgerechtigden die de vereniging vertegenwoordigen en die namens de vereniging

2.

hun stem uitbrengen in de ledenvergadering van de KNMG als omschreven in het
Algemeen Reglement van de KNMG, een en ander overeenkomstig het bepaalde in
de statuten en het Algemeen Reglement van de KNMG.
De stemgerechtigden en plaatsvervangende stemgerechtigden worden, na hun
benoeming, door het bestuur schriftelijk gevolmachtigd.
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