STATUTEN VAN DE KNNV, AFDELING APELDOORN

Heden, de zeventiende februari negentienhonderd acht en tachtig, verschenen
voor mij, Martinus van Triest, notaris ter standplaats Apeldoorn:
1. de Heer Theophile Colas Thierry Vethaak, docent, wonende te Apeldoorn,
Looiersdreef 693, volgens zijn verklaring geboren te Haarlem op elf
oktober negentienhonderd drie en veertig.
2. de Heer Abraham Cappon, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, Haringvliet
5, volgens zijn verklaring geboren te Middelburg op vier en twintig
augustus negentienhonderd zestien.
De comparanten verklaarden een vereniging op te richten met de navolgende
statuten:
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
a. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, afdeling Apeldoorn.
b. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.
c. Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.
DOEL.
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel binnen haar werkgebied uitvoering te geven aan
de doelstellingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, hierna genoemd "de landelijke vereniging", zoals omschreven in
de statuten en reglementen van deze vereniging.
MIDDELEN.
Artikel 3.
De vereniging streeft haar doel na door:
a. het organiseren van excursies en rondleidingen;
b. het organiseren van kampen en reizen;
c. het doen houden van voordrachten en demonstraties;
d. het oprichten en instandhouden van werkgroepen;
e. het samenwerken met de landelijke vereniging en de gewesten;
f. het samenwerken met andere gelijkgerichte organisaties;
g. het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te
bereiken;
h. alle overige wettige middelen.
LEDEN EN DONATEURS.
Artikel 4.
a. De vereniging kent gewone leden, huisgenootleden en ereleden, hierna
gezamenlijk aan te duiden als leden.
b. Gewone leden zijn individuele natuurlijke personen, die zich als lid
hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
c. Huisgenootleden zijn personen die huisgenoot zijn van een gewoon lid,
zich als huisgenootlid hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur
zijn toegelaten.
d. Ereleden zijn leden die zich jegens de vereniging, dan wel jegens de
landelijke vereniging of het doel dat zij nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig op voordracht van het bestuur zijn
benoemd door de algemene vergadering, mits dit besluit wordt genomen met
een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.
e. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die,zonder lid van
de vereniging te zijn, zich hebben aangemeld om de vereniging te steunen
met periodieke geldelijke bedragen of met een gift ineens en die als
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
f. Het bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon of een rechtspersoon te
hebben toegelaten als lid of donateur, indien het bestuur niet binnen
een maand na aanmelding, onder opgaaf van redenen, schriftelijk heeft
medegedeeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon niet toe te laten.
Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene
vergadering op overeenkomstige wijze als voor die situatie is voorzien
in het huishoudelijk reglement van de landelijke vereniging.
CONTRIBUTIES, BIJDRAGEN, BEEINDIGING LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP.
Artikel 5.
a. Leden betalen een contributie en donateurs betalen een bijdrage als
jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
b. Het lidmaatschap en het donateurschap eindigen door de dood, dan wel,
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bij een rechtspersoon, door ontbinding, voorts door opzegging door het
lid of de donateur, alsmede door opzegging of ontzetting door het
bestuur.
c. Opzegging door het lid of de donateur kan slechts geschieden tegen het
einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van twee maanden.
Indien deze opzeggingstermijn niet in acht is genomen duurt het lidmaatschap of het donateurschap voort tot het einde van het volgende
kalenderjaar.
d. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling door
het lid of de donateur, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging
niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Behalve in geval van wanbetaling geschiedt de opzegging schriftelijk
onder opgaaf van redenen.
e. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaats vinden wanneer een lid of
een donateur hetzij handelt in strijd met de statuten, de reglementen of
een besluit van de vereniging, hetzij de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
Zij geschiedt met inachtneming van de voorwaarden die de wet stelt.
f. Van een opzegging door het bestuur anders dan wegens wanbetaling is
beroep mogelijk op de vertegenwoordigende vergadering van de landelijke
vereniging, op de wijze als in het huishoudelijk reglement van de
landelijke vereniging voorzien.
De vereniging, haar organen en haar leden zijn gebonden aan de in beroep
genomen beslissing.
g. Wanneer het lidmaatschap of donateurschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd.
ALGEMENE LEDENVERGADERING. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.
Artikel 6.
a. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de leden.
Alle leden die niet geschorst zijn hebben tot de algemene vergadering
toegang.
b. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn toegekend.
c. De algemene vergadering kan richtlijnen geven voor het verenigingsbeleid.
Het bestuur is voor de uitvoering daarvan verantwoording schuldig aan de
algemene vergadering.
d. Het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting behoeven de
goedkeuring van de algemene vergadering.
ALGEMENE LEDENVERGADERING. BIJEENROEPING.
Artikel 7.
A. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt doch tenminste een keer per jaar. De vergadering
vindt plaats binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
b. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de
algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien 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 algemene vergadering bijeenroept, dan wel per
brief, welke moet worden verzonden uiterlijk op de vijftiende dag voor
de vergadering.
c. De leden worden voor een algemene vergadering op schriftelijke wijze
opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken en
onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende
gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn
verkort worden tot zes dagen.
Aan de agenda worden onderwerpen toegevoegd welke tenminste een week
voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
Ter vergadering kunnen alsnog agendapunten worden toegevoegd, tenzij
drie of meer leden zich daartegen verzetten.
d. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij
diens belet of ontstentenis door het in levensjaren oudste bestuurlid.
e. In de algemene vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende
onderwerpen behandeld: bespreking van het bestuurs- en verenigingsbeleid; bespreking van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting;
vaststelling van de minimaal te betalen contributies voor leden en
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bijdragen voor donateurs; verkiezing van bestuursleden; verkiezing van
de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde(n) naar de
vertegenwoordigende vergadering van de landelijke vereniging; aanwijzing
van de leden van de controlecommissie als bedoeld in artikel 9 sub f.
BESTUUR. SAMENSTELLING.
Artikel 8.
a. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven leden.
b. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden,
de huisgenootleden en de ereleden gekozen voor een periode van vijf
jaren.
Zij zijn slechts eenmaal direct herkiesbaar.
De algemene vergadering kan in bijzondere gevallen een statutair niet
herkiesbaar bestuurslid herbenoemen, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.
c. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in die
hoedanigheid benoemd voor een periode van vijf jaren.
In afwijking van het bepaalde sub b is de voorzitter tweemaal direct
herkiesbaar.
De algemene vergadering kan in bijzondere gevallen een statutair niet
herkiesbare voorzitter herbenoemen, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.
d. Voor de verkiezing van leden van het bestuur kan het bestuur kandidaten
stellen, waarvan de namen met vermelding van hoedanigheid tegelijk met
de agenda worden bekend gemaakt.
Tenminste vijf leden gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen voor de
algemene vergadering waarin de vervulling van de vacature aan de orde
komt schriftelijk bij het bestuur eveneens kandidaten voordragen, onder
gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de
voorgedragen kandidaat.
Hierbij dient te worden aangegeven,voor welke vakatures de kandidaten
worden gesteld.
Indien voor een vakature, met inachtneming van het hiervoor gestelde,
één kandidaat is gesteld, geldt deze als door de vergadering benoemd.
Indien voor een vakature twee of meer kandidaten zijn gesteld wordt in
de vakature voorzien door verkiezing tussen de gestelde kandidaten door
de vergadering.
e. De algemene vergadering is bevoegd een bestuurslid te ontslaan, mits dit
besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde
gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste twee/derde gedeelte van het aantal leden tegenwoordig
is.
f. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester,
welke functies niet in één persoon kunnen worden verenigd, en verdeelt
onderling de overige functies.
g. In tussentijdse vakatures wordt voorzien op overeenkomstige wijze als is
bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement van de landelijke
vereniging ten aanzien van bestuursleden van de landelijke vereniging.
BESTUUR. TAAK.
Artikel 9.
a. De voorzitter en de secretaris van het bestuur vertegenwoordigen
gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte. In geval van ontstentenis
of belet kan het bestuur een of meer bestuursleden als hun
plaatsvervanger aanwijzen.
b. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel twee
of meer van zijn leden wenselijk wordt geacht, doch tenminste vijf keren
per jaar.
c. Het bestuur kan besluiten nemen ingeval tenminste de helft van het
aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. In bijzondere
gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter kunnen rechtsgeldige
besluiten worden genomen indien door geen der aanwezige leden een beroep
op de quorumbepaling wordt gedaan.
d. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt
haar belangen.
Het is tot bestuurs- en beheers daden bevoegd, doch behoeft voor het in
eigendom of bezit verkrijgen of in beheer nemen en het vervreemden en
bezwaren van onroerende zaken de goedkeuring van de algemene
vergadering.
e. Het bestuur blijft bevoegd indien er één of meerdere vakatures is/zijn,
en zelfs indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
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beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan
de orde komt.
f. Het bestuur is terzake van het gevoerde beleid verantwoording schuldig
aan de algemene vergadering.
Het legt jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financieel beheer en beleid.
Daartoe zal het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een
financieel verslag aan de leden uitbrengen, inhoudende tenminste een
rekening van inkomsten en uitgaven met bijbehorende toelichting over het
afgelopen boekjaar.
Dit financieel verslag zal worden gecontroleerd door een commissie van
tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
g. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december,
met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met
de eerstvolgende een en dertigste december.
h. Het bestuur kan onderdelen van zijn taak delegeren aan commissies, voor
het beleid waarvan het bestuur verantwoordelijk is.
i. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, waarvan in
elk geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester deel zullen
uitmaken.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat door het dagelijks
bestuur wordt gevoerd.
STEMMINGEN.
Artikel 10.
a. In de algemene vergadering brengt ieder lid van de vereniging, met
inbegrip van ieder bestuurslid, één stem uit.
b. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle
besluiten genomen met meer dan de helft van het aantal uitgebrachte
stemmen.
c. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
d. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
e. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.
De vergadering kan zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen, ook
wanneer het een stemming over personen betreft, mits geen der aanwezigen
zich daartegen verzet.
f. Schriftelijke stemmingen over personen geschieden met briefjes.
Er wordt per vacature gestemd, waarbij op het briefje de naam van de
gewenste kandidaat vermeld wordt.
Het stembriefje is ongeldig wanneer het meer dan één naam bevat. De
kandidaat van wie de naam op meer dan de helft van het aantal geldige
stembriefjes vermeld staat is bij de eerste stemming gekozen.
Wanneer geen van de voorgedragen kandidaten meer dan de helft van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen wordt een herstemming
gehouden.
Deze stemming vindt plaats tussen de twee kandidaten die de meeste
stemmen op zich verenigd hebben.
Indien kandidaten die behoren tot degenen op wie het hoogste aantal
stemmen is uitgebracht een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, dan
worden deze allen bij de herstemming betrokken.
Indien bij deze herstemming wederom geen van de kandidaten meer dan de
helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, dan
wel indien kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen,
beslist het lot.
g. Een stem wordt geacht ongeldig te zijn, wanneer uit het stembriefje niet
kan worden opgemaakt wat de wil van de betrokken stemmer is.
h. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
i. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten bestuursvergadering worden genomen,
mits schriftelijk en alle in functie zijnde bestuursleden gelegenheid
hebben gehad zich over het betreffende onderwerp uit te spreken.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 11.
a. Alle aangelegenheden van de vereniging, waarin de statuten niet
voorzien, kunnen worden geregeld dan wel nader uitgewerkt bij huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering op voorstel van
het bestuur wordt vastgesteld.
b. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd
zijn met de statuten.
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c. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel
drie of meer leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of
uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 12.
a. Tot wijziging der statuten kan alleen worden besloten in een mede of
uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering waarin
tenminste twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig is en met een
meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
b. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt daarna een tweede
algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke tweede
vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het
voorstel kan aannemen, mits met tenminste drie/vierde gedeelte van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.
c. 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.
ONTBINDING.
Artikel 13.
a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde
wijze als een besluit tot statutenwijziging.
b. De algemene vergadering benoemt een of meer natuurlijke personen of
rechtspersonen tot vereffenaars.
c. De vereffenaars zullen de eigendommen, rechten en verplichtingen van de
vereniging aanbieden aan de landelijke vereniging, zulks met de
verplichting om het eventuele nadelige saldo tussen de activa en de
passiva der vereniging voor haar rekening te nemen.
Weigert de landelijke vereniging onder deze voorwaarde de eigendommen,
rechten en verplichtingen van de vereniging te aanvaarden, dan wordt
door de vereffenaars daaraan een bestemming gegeven, en wel zoveel
mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijke bestemming.
ONVOORZIENE GEVALLEN.
Artikel 14.
In alle gevallen waarin door de wet, de statuten of het huishoudelijk
reglement niet wordt voorzien beslist het bestuur.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Apeldoorn, op de datum in
het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen,
hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.
T.C.T. Vethaak; A. Cappon; M. van Triest.

