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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, twaalf september tweeduizend elf (12-09-2011), verscheen voor mii, Mr --Willem Matthijs Jan Werker, notaris te 's Gravenhage (Maaldrink Vermeulen -------Grooss, Advocaten & Notadssen):
de heer drs. Timothy Robertus Timmerman, wonende te I 826 GD Alkmaar, ------Houtsniplaan 1, geboren te's-Gravenhage op drieëntwintig april negentienhonderd --

eenentachtig (23-04-1981) (paspoortnummer: NXCLFBJ5), volgens zijn verklaring te dezen handelende als secretaris van het hooÍdbestuur van de te's-Gravenhage ----gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid "Koninklijke Vereniging -van Marineofficieren ". statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te --2596 CH 's Gravenhage, Wassenaarseweg 2 B, ingeschreven in het handelsregister -onder dossiemummer: 40409199, deze vereniging hiema ook te noemen: "KVMO",
en als zodanig bevoegd de KVMO rechtsgeldig te veÍegenwoordigen op grond van het bepaalde in aÍikel 38 lid 4 van haar statuten, zulks ter uitvoering van na te ------melden besluit van de algemene vergadering van de KVMO;
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde:
- de KVMO is (her)opgericht op driejuni negentienhonderd zeven en veertig (03-061947);
- de statuten van de KVMO zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien juni --------negentienhonderd zes en negentig (14-06-1996) voor Mr G.L. Maaldrink, destijds --notaris te's-Gravenhage verleden;
- het hoot'dbestuur van de KVMO heeft een voorstel tot wijziging van de statuten in de oproepingsbrief voor de algemene ledenvergadering van de KVMO gehouden te Rotterdam op vijf en twintig mei tweeduizend elf (25-05-2011) geplaatst; ------- in deze algemene vergadering was het quorum als bedoeld in artikel 38 lid 3 -------(tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd) aanwezig, nu ter vergadering
aanwezig waren vertegenwoordigers van alle afdelingen behoudens van de afdeling Caraïbisch gebied (gerechtigd tot het uitbrengen van twee (2) stemmen), en welke --vertegenwoordigers totaal een honderd acht en zeventig (178) konden uitbrengen - -van de in totaal een honderd tachtig (180) stemmen in geval vertegenwoordigers van
alle afdelingen aanwezig waren - zodat rechtsgeldig over het voorstel kon worden --besloten;
- blijkens de door de comparant aan mij, notaris, ter hand geslelde notulen van ------laatstbedoelde algemene vergadering is het agendapunt statutenwij ziging van het ---hoofdbestuur op bedoelde vergadering behandeld en heeft de algemene vergadering rechtsgeldig unaniem besloten tot wijziging van de statuten, zoals in deze akte wordt
opgenomen, waarbij eenhonderd achtenzeventig ( I 78) stemmen door de aanwezige afgevaardigden zijn uitgebracht, te weten: vijfenzeventig (75) Regio Noord, ---------vijfenzeventig (75) Regio Midden en achtentwintig (28) Regio Zuid;
- mitsdien is voldaan aan de statutaire eisen voor een statutenwijziging als vervat in artikel 38 van de statuten van de KVMO en voorts aan l-ret gestelde in artikel 42 -----Boek 2 Burgerlijk Wetboek:
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde mitsdien hierbij de statuten van

de KVMO te wijzigen, in dier voege dal deze statuten te rekenen met ingang
heden in werking treden en luiden als volgt:

van ----

PREAMB
In achttienhonderddrieëntachtig (1883) werd de "Vereeniging tot behandeling van op
de Zeemacht betrekking hebbende onderwerpen" opgericht. In
achttienhonderdnegentig (1890) werd deze vereniging herdoopt tot

"Marinevereeniging".
Op drie juni negentienhonderdzevenenveertig (03-06-1947) namen twee
bestuursleden van de toen nog bestaande vooroorlogse "Algemene Vereeniging van Marineofficieren" het initiatieftot de oprichting van een vereniging die zich ten doel
stelde het marineblad opnieuw te gaan uitgeven. Tevens zou de vereniging streven -naar een samenbundeling van alle overige in verenigingsverband door
marineofficieren bedreven activiteiten; anders gezegd naar een fusie van alle op dat tijdstip nog bestaande officierenverenigingen in de Koninklijke Marine.
"De vereniging van Marineofficieren", kortweg de "VMO", is voongekomen uit de "Marine-Vereeniging", opgericht tien maart achttienhonderddrieëntachtig (10-03----1883), de "Algemene Vereeniging van Marineofficieren", opgericht achttien februari
negentienhonderdachttien (18-02-1918), en de Vereniging "Marineclub", opgericht in achttienhonderdachtenzestig ( I 868). ----------Op één september negentienhonderddrieëntachtig (01-09-1983) heeft het Hare ------Majesteit de Koningin behaagd de vereniging het predicaat "Koninklijk" te verlenen.
In tweeduizend acht (2008) is dit predicaat met vijfentwintig jaar bestendigd
Uit de briefvan de Plaatsvervangend Secretaris in Algemene Dienst van Hare -------Majesteit de Koningin van vijftien augustus tweeduizend elf(15-08-2011) onder ----nummer: 645l1lllhe, waarvan een afschrift aan deze minuutakte wordt gehecht, -----blijkt dat gezien de onderhavige statutenwijziging bewilliging is verleend met -------betrekking tot de continuering van het recht om het predicaat "Koninklijk" te voeren,
in beginsel te rekenen tot negen en twintig augustus tweeduizend drie en dertig (29- 08-2033)
Naam, zetel en oprichtingsdatum.

AÍikel

1

1.

De vereniging is genaamd Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en -----draagt de aÍkorting KVMO. ---------2. Zij heefthaar zeÍel in de gemeente 's-Gravenhage.
De vereniging is op drie juni negentienhonderdzevenenveertig (03-06-1947) Íe 3.
's-Gravenhage (her)opgericht.
Doel.

Artikel

2

De vereniging heefi ten doel:-----------een goede relatie tussen de Nederlandse samenleving en haar krijgsmacht, in het
bijzonder met de Koninklijke Marine te bevorderen; het maritieme denken te ---bevorderen en het inzicht in het bestaansrecht van de Koninklijke Marine als ---regeringsinstrument te vergroten;
bij te dragen tot het in-stand-houden van een voor haar taak berekende
zeemachU
de belangen van de leden, in de meest ruime zin, te behartigen, teneinde het
welbevinden van haar leden te bevorderen.

a.
b.
c.

Werkwijze,

---

Artikel

3

De vereniging tracht haar doel op wettige wijze te bereiken door:
van haar standpunten te doen blijken;
informatie te verschaffen door:
(l) het houden van bijeenkomsten. lezingen en besprekingen;
(2) het uitgeven van periodieke en andere geschriften.
het in studie nemen van vraagstukken;
deelname aan het al dan niet van overheidswege ingestelde georganiseerd -----overleg casu quo door rechtstreekse benadering van autoriteiten, instellingen en

a.

b.
c.
d.

dergelijke;
samenwerking met andere verenigingen, stichtingen en dergelijke;
f. het bevorderen van deelname aan sociale, culturele en sportieve evenementeni--g. het behartigen van individuele en collectieve belangen van leden op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele zekerheid; --h. andere activiteiten te organiseren, welke aan het doel van de vereniging
bijdragen.
Afdelingen.

e.

AÍikel

1.

2.

4
De leden van de vereniging worden ingedeeld in afdelingen volgens een bU ----algemeen reglement bepaalde methodiek.
Afdelingen worden ingesteld, opgeheven, samengevoegd of gesplitst middels
een besluit van de algemene vergadering.-----

--

Groepen.

Artikel

5

.

Binnen de vereniging kunnen door het hoofdbestuur groepen worden gevormd, zoals werk-, studie- en sportgroepen. --2. De groepen kunnen een permanent karakter hebben waarbij regels, waaronder zo
nodig materiële ondersteuning, worden vastgelegd in het algemeen reglement. -Leden, lidmaatschap en communicatie met leden.
1

Artikel

l.

2.

b.

3.

4.

6

De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.
Het hooldbestuur kan tot gewoon lid toelaten:
a. officieren die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel van de Koninklijke -Marine of bij de Koninklijke Marine Reserve;
gewezen officieren van de Koninklijke Marine;
c. zij die in burgerlijke openbare dienst als geestelijk vezorger doorlopend bij
de Koninklijke Marine werkzaam zljn of zij die als reserve geestelijke -----verzorger bij de Koninklijke Marine werkzaam zlln of ziln geweest; ---------d. militairen in opleiding tot officier bij de Koninklijke Marine.------------------het hoofdbestuur kan tot buitengewoon lid van de vereniging toelaten:------------a. (reserve) officieren van overige krij gsmachtdelen, (reserve) geestelijke -----verzorgers
of militairen in op Ieiding tot officier van NAVO-bondgenoten, al dan niet in
werkelijke dienst;
b. burgers, geassimileerd met de status van marineofficierl
c. nabestaanden en achtergebleven betrekkingen van leden.
Onder nabestaande en achtergebleven betrekkingen van een lid wiens ------------lidmaatschap ten gevolge van zijnlhaar overlijden is beëindigd worden verstaan:

de weduwe/weduwnaar/nagelaten partner;
de van tafel en bed gescheiden/voormalige echtgenote(o)t(e)/gewezen -------

a.

b.

partner;
c. tot zijn ofhaar last komende minderjarige kinderenl
d. alleenstaande nagelaten minderjarige kinderen.
Ingeval van niet-toelating tot het lidmaatschap door het hoofdbestuur kan de ---5.
algemene vergadering alsnog tot toelating van het lidmaatschap besluiten. -------6.
Op voordracht van het hoofdbestuur ofop schriftelijke voordracht van ten ------minste tien leden, kan door de algemene vergadering het erelidmaatschap
worden aangeboden aan:
leden van het Koninklijk Huis:
b. personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de -------vereniging ofop het gebied van de doelstellingen van de vereniging -------7. Het erevoorzitterschap kan door het hoofdbestuur worden aangeboden aan een -officier van de Koninklijke Marine, in werkelijke dienst. --------Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken 8.
over "leden", worden daaronder zowel de gewone leden, de buitengewone leden
als de ereleden van de vereniging verstaan, alles voorzover deze statuten en de -reglementen van de vereniging geen nader onderscheid maken ofhet tegendeel uit het zinsverband bliikt.
9.
Het hoofdbestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Ieder lid kan daarvan op zijn verzoek bij toetreding een uittreksel ontvangen met betrekking tot zijn lidmaatschap. Ieder lid is -----verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen daarin onverwijld aan de vereniging --door te geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de -leden, is het wenselijk dat eveneens opgave wordt gedaan van andere ------------communicatiemiddelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer en telefaxnummer.-10. Schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vereniging kunnen --------geschieden door middel van een elektronisch communicatiemiddel toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vereniging --------respectievelijk het lid voor dit doel aan het lid respectievelijk de vereniging is --bekend gesteld. I 1. De vereniging houdt een website in stand, zulks mede ter bevordering van de --communicatie met de leden.
Beschermvrouwe/Beschermheer

-----

a.

Artikel

7

Op voordracht van het hoofdbestuur kan door de algemene vergadering aan een lid -Koninklijk Huis het verzoek worden gedaan op te treden als
Beschermvrouwe olBeschermheer van de vereniging.
Beëindiging lidmaatschap.
van het

AÍikel

1.

2.

8

Het lidmaatschap eindigt:
a.
door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen. ---------

3.

wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook -------wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door
het hoofdbestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid ofde vereniging gaat in per -----januari van het eerstvolgende verenigingsjaar en met inachtneming van een -----opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan echter -----onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of de vereniging redelijkerwijs
niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, waarvan voor de
vereniging sprake is wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk,
waaronder uitdrukkelijk ook begrepen langs elektronische weg, te zrjn
aangemaand langer dan drie maanden in verzuim blijft met het volledig voldoen
van zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een --maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt ol zijn --------verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of is meegedeeld. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het --geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd. -----------------Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de -----statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het hoofdbestuur.
Het lid wordt daaÍoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Van een besluit tot ontzetting staat betrokkene binnen
een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de -geschillencommissie open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het ---beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht --heeft zich in de algemene vergadering, waarin het beroep behandeld rvordt, te --verweren.

I

---------

4.
5.

6.

7.

Contributie.

AÍikel

.

9

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering is bevoegd per categorie leden afzonderlijke ------contributies vast te stellen.
Ereleden en erevoorzitter zijn vrijgesteld van contributiebetaling.
Rechten van de leden---I

2.

3.
l.

Gewone leden, erevoorzitter en ereleden bezitten het recht tot:
deelname aan besprekingen op afdelingsvergaderingen;
b.
het doen van voorstellen;
c. het stemmen op de algemene vergadering;
d.
het bijwonen van de algemene vergadering;
het zitting nemen in bestuurscolleges en werkgroepen van de vereniging ---volgens regels in het algemeen reglemenl te stellen.------a.

2.

Buitengewone leden hebben dezelftle rechten als gewone leden, met -------------uitzondering van het stemmen op de algemene vergadering.

Geldmiddelen.
Artikel I 1

l.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
contributies:
a.
renten
op bankrekeningen en rendement op belegd vermogen;
b.
schenkingen, erfstellingen en legaten;
d. alle andere baten.
Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard. -------Verenigingsorganen,

c.

2.

Artikel

12

De vereniging kent de volgende verenigingsorganen:
de algemene vergadering;
a.
b. het hoofdbestuur;
het dagelijks bestuur;
c.
de afdelingsbesturen;
d.
e. degeschillencommissie.
Algemene vergadering,

AÍikel

13

1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, --die niet door de wet of statuten aan het hoofdbestuur zijn opgedragen. ------------2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsj aar. een ----algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering -komen onder meer aan de orde: ------------a. hetjaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 22 mel het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel22,lid 4, genoemde commissie voor het ----volgende verenigingsjaar;
c. de voorziening in vacatures;
d.
voorstellen van het hoofdbestuur ofde leden, aangekondigd bij de ------oproeping voor de vergadering; --------de begroting als bedoeld in artikel 22,Iidl.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwij ls als het -----------hoofdbestuur dit wenselijk acht.
4. Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig --aantal leden als bevoegd is tot uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen 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, door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 of bij ---advertentie in ten minste een landelijk dagblad, met inachtneming van de in ----artikel 16 bedoelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen --dan de hoofdbestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering
en het opstellen van de notulen.
Toegang en stemrecht,

e.

AÍikel

14

l.
2.
3.
4.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen
toegang hebben geschorste leden.
Over toelating van andere dan de in lid I bedoelde personen beslist het
hoofdbestuur indien de algemene vergadering door het hoofdbestuur wordt -----bijeengeroepen en de voorzitler van de algemene vergadering indien deze niet -door het hooldbestuur is bijeengeroepen, ----------------Ieder lid dat niet is geschorst, heeft het recht om een stem uit te brengen. ---------Een lid kan door een ander daaÍoe schriftelij k gevolmachtigd lid ter vergadering
zijn stem doen uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde slechts voor een -----ander lid ter vergadering zijn stem uitbrengen; de voorzitter van de algemene --vergadering kan echter als gevolmachtigde van een onbeperkt aantal leden ter --vergadering stemmen uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de
volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht door middel van een ------------elektronisch communicatiemiddel is vastgelegd.

--------

Voorzitterschap en notulen van de algemene vergadering.
Artikel I 5
L De voorzitter van het hoofdbestuur heeft de leiding van de algemene
vergadering. Bij alwezigheid van de voorzitter heeft de vicevoorzitter de leiding
van de algemene vergadering. Bij afivezigheid van alle bestuursleden voorziet de
algemene vergadering zell in haar leiding.-------2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld, en
ten blijke daarvan ondeÍekend door de voorzitter van de desbetreffende ---------vergadering en door degene die de notulen heeft opgesteld. Zij die de algemene vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het -----------verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen ofvan het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming door de algemene vergadering,

Artikel

16

.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de -----------uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de ------inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet ----------schrift elijk vastgelegd voorstel.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde --oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, ---wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit -*
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ------oorspronkelijke stemming
Bijeenroeping algemene vergadering.
I

Artikel

1.

17

De algemene vergadering wordt onverminderd het bepaalde in artikel 13, -------bijeengeroepen door het hoofdbestuur. De oproeping geschiedt door toezending
van een schriftelijke aankondiging aan de adressen van alle leden volgens het ---

2.
3.

ledenregister. De oproeping kan tevens geschieden door een langs elektronisch communicatiemiddel toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het -(e-mail)adres dat door het lid aan de vereniging is bekend gemaakt. ---------------De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van -----verzending niet meegerekend.
Bij de oproeping, welke ook wel historisch beschrijvingsbrief wordt genoemd, -worden op de agenda de te behandelen onderwerpen vermeld. --------Over een onderwerp dat niet op de agenda is vermeld, kan geen rechtsgeldig --besluit worden genomen.

Hoofdbestuur.
Artikel I 8
l. De vereniging wordt bestuurd door een hoofdbestuur, bestaande uit tenminste --zeven en ten hoogste vijftien personen die door de algemene vergadering worden
benoemd op de wijze als in dit artikel bepaald. De algemene vergadering bepaalt

2.
3.

het aantal hoofdbestuursleden.
In het hoofdbestuur kunnen in beginsel maximaal drie leden worden benoemd -die behoren tot de categorie niet-actief dienende leden.
De voordracht tot benoeming van leden van het hoofdbestuur vindt plaats:--------

a.

voor vertegenwoordigers van aldelingen en werkgroepen door middel van -een voor het hoofdbestuur bindende voordracht van de desbetreffende ------

afdeling respectievelijk werkgroep;
voor de overige leden van het hoofdbestuur, met uitzondering van de -------benoeming van de voorzitter, door middel van een bindende voordracht van
het hoofdbestuur
4. Voor de benoeming van de voorzitter wordt door het hoofdbestuur een ----------aizonderlijke bindende voordracht gedaan. De voorzitter is een hoofdofficier van
de Koninklijke Marine in werkelijke dienst.
5. De voorzitter wordt in functie benoemd door de algemene vergadering.
6. De respectievelijke bindende voordrachten van het hoofdbestuur, -----------------afdelingsbesturen en de werkgroepen worden bij de oproeping voor de algemene
vergadering meegedeeld.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met -7.
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de --algemene vergadering
Einde hoofdbestuurslidmaatschap.

b.

Artikel 19
1. Elk hoofdbestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden --geschorst ofontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt -------

2.
3.
4.

gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ---Elk hoofdbestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het hoofdbestuur op te maken rooster van aftreden. --------Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats
van zijn voorganger in.-----------Onverminderd het hiervoor omtrent het ontslag van hooÍïbestuursleden ---------bepaalde, eindigt het hoofdbestuurslidmaatschap eveneens:
a. door overlijden van het hoofdbestuurslidl
b. door periodiek aftreden volgens het door het hoofdbestuur op te stellen -----rooster:

c.
d.

5.
6.

door bedanken;
doordat een hoofdbestuurslid geen lid meer is.
Zodrahet hoofdbestuur niet meer voltallig is, kan hierin door het hooldbestuur
tot de eerstvolgende algemene vergadering - tijdelijk worden voorzien.
De hoofdbestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun -----functie gemaakte kosten.

-

--

Dagelijks bestuur.
Artikel 20

l.

Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal vier en maximaal zes
hooÍbestuursleden, waaronder de voorzitter, de vicevoorzitter, de
penningmeester en de secretaris. Het hoofdbestuur wijst in voorkomend geval de
overige dagelijks bestuursleden aan.
2. Het dagelijks besluur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht. -----3. Van het besprokene in elke vergadering worden door de secretaris notulen ------gemaakt, die door de voorzitter worden vastgesteld en ondeÍekend. In afwijking
van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter -----omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
Hoofdbestuur: werkzaamheden, bevoegdheden en vertegenwoordiging,
Artikel 2 I
1. Tot de werkzaamheden van het hoofdbestuur behoren onder meer:
a. behoudens beperkingen volgens deze statuten, het besturen van de ----------vereniging;
b. het waken voor de naleving van de statuten en reglementen;
c. het beheren van het vermogen van de vereniging; het op solide en zo -------voordelig mogelijke wijze beleggen van de geldmiddelen van de vereniging;
d. het ten uitvoer leggen van de besluiten van de algemene vergadering. -----2. Het hoofdbestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor -een derde sterk maakl ofzich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ----ander verbindt.
3. het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid tot -----------vertegenwoordiging komt mede toe aan ten minste twee gezamenlijk handelende
besluursleden.
4. Het hoofdbestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer -bestuursleden, alsook aan andere personen, om de vereniging binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen. ----------5. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of -meer hoofdbestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen --aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
Begroting, jaarverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording.

Artikel22

l.

De door het hoofdbestuur goedgekeurde begroting voor het volgende
begrotingsjaar wordt uiterlijk in de maand december daaraan voorafgaand ------gepubliceerd langs elektronische weg. Vooruitlopend op de goedkeuring van -betreffende begroting in de eerstvolgende algemene vergadering mag per -------hoofdpost maximaal eenderde van het gevoteerde bedrag worden uitgegeven. ----
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2.

Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ----zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en --------verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het hoofdbestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na -afloop van het verenigingsj aar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de ----vereniging en over hel gevoerde beleid. Het legt dejaarrekening (de balans en de
verlies en winstrekening met een toelichting) ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en -----verantwoording in rechte van het hoofdbestuur vorderen. 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ----tenminste twee personen, die geen deel van het hoofdbestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het --hoofdbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste 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.
5. Indien dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis vergt, kan in overleg met het hoofdbestuur worden ---besloten tot het zich doen bijstaan door een deskundige op kosten van de ------vereniging. In geval het hoofdbestuur niet instemt met het zich doen bij staan --door een deskundige door deze commissie, wordt de kwestie aan de algemene -vergadering voorgelegd, die hierover een besluit neemt. ---------De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering -------6.
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.-7. Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven --jaar te bewaren.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier --gestelde balans en verlies en winstrekening, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens -gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke Írjd ---leesbaar kunnen worden gemaakt.

Afdelingsbestuur.

AÍikel

1.

23

Een afdelingsbestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten een voorzitter,

lid. Zij worden gekozen door de -----------stemgerechtigde leden uit de leden van de afdeling, zoals nader geregeld in het algemeen reglement, met dien verstande, dat de voorzitter in principe een -------officier van de Koninklijke Marine in werkelijke dienst behooÍ te zijn. Indien -echter het aantal stemgerechtigde leden van een afdeling voor meer dan
twee/derde uit gewezen officieren van de Koninklijke Marine bestaat, mag de --voorzitter een gewezen militair van de Koninklijke Marine zijn.
Een afdelingsvergadering vindt plaats wanneer het betrokken afdelingsbestuur of
het hooÍdbestuur dit nodig oordeelt en voorts in beginsel driemaal, doch ten ----minste eenmaal perjaar, alsmede wanneer ten minste eerVtiende gedeelte van het
aantal leden van de afdeling dit schriftelijk aan het afdelingsbestuur verzoekt.---een secretaris/penningmeester en een

2.
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Besluitvorming anders dan tijdens de algemene vergadering.
ArtikeI24
l. In alle vergaderingen hebben stemmingen over zaken in beginsel mondeling en oveÍ personen schriftelijk plaats. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is
mogelijk, mits op voorstel van de voorzitter. ----------------2. Een schriftelijke stemming over zaken vindt plaats indien een meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden daartoe termen aanwezig -acht.

3.

-------------

In alle vergaderingen worden besluiten bij meerderheid van de uitgebrachte --geldige stemmen genomen.
4. In andere dan bestuursvergaderingen wordt bij staking van stemmen over zaken
het in stemming gebrachte geacht te zijn verworpen. In andere dan
bestuursvergaderingen beslist bij staking van stemmen over personen het -------(zittend) bestuur
5. Bij staking van stemmen in bestuursvergaderingen beslist de voorzitter. ----------Referendum.
Artikel 25
1.
Zowel de algemene vergadering als het hoofdbestuur kan besluiten dat een ter -algemene vergadering genomen besluit aan een referendum wordt onderworpen.
2. Het besluit dat een referendum zal worden gehouden, kan door de algemene ----vergadering slechts worden genomen in dezelfde vergadering als waarin het aan
het relerendum te onderwerpen besluit werd genomen en kan door het
hoofdbestuur niet later dan veertien dagen na die vergadering worden genomen.
3. Het referendum dient te worden gehouden binnen een termijn als vast te stellen door het orgaan dat tot het doen plaatsvinden daarvan besloot, welke termijn niet
korter kan zijn dan vier en niet langer dan acht weken, te rekenen vanafhet --'--tijdstip waarop het aan het referendum te onderwerpen besluit werd genomen. -4. Het hoofdbestuur zendt voor het uitoefenen van het stemrecht bij een
referendum, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan alle ---leden ten minste veertien dagen voor sluiting van de termijn waarbinnen het --referendum dient te zijn gehouden, een gewaarmerkt, niet op naam gesteld -----stembiljet. Voor de leden waarvan geen e-mailadres bekend is zendt het
hoofdbestuur per post een stembiljet, tezamen met een aan het hoofdbestuur ----geadresseerde envelop. Het stembiljet gaat vergezeld van een circulaire waarin het aan het referendum te onderwerpen besluit volledig is opgenomen en waarop
de datum, waarvoor het stembiljet, schriftelijk dan wel door middel van een ----elektronisch communicatiemiddel, dient te worden geretourneerd, staat vermeld.
5. De stembiljetten worden geopend en de stemmen geteld tn een
hoofdbestuursvergadering. Ieder lid heeft het recht om een stem uit te brengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De goedkeuring van het
aan het referendum onderworpen besluit is verleend wanneer een meerderheid -van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor heeft --uitgesproken.
Het hoofdbestuur stelt de leden binnen dertig dagen na sluiting van de termijn, -6.
waarbinnen het referendum dient te zijn gehouden, door middel van een ---------elektronisch communicatiemiddel dan wel schriftelijk, van de uitslag daarvan op
de hoogte. De uitslag wordt eveneens op de website gepubliceerd. --7. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit -----
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geschorst.

Statutenwijziging.
Artikel 26

1.

2.

3.
4.

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 een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ---Zij die de oproeping tot de algemene vergadering hebben gedaan, moeten ten --minste een maand voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedrag en wijziging woordelijk is opgenomen, op de website van de ---------vereniging publiceren tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt ---gehouden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie vierde van de
uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder hoofdbestuurslid ------bevoegd.

------

Samenwerking met andere rechtspersonen,

Afiikel27
De vereniging kan, na goedkeuring door de algemene vergadering:
toetreden tot samenweÍkingsverbanden met andere rechtspersonen;
samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen beëindigen.
Reglementen.
Artikel 28
Het hoofdbestuur kan een algemeen reglement en overige reglementen van de -------vereniging vaststellen, waarin de onderwerpen worden geregeld die in deze statuten niet ofniet volledig zijn geregeld en kan deze reglementen wijzigen. Het algemeen -reglement en de andere huishoudelijke reglementen van de vereniging mogen niet in
strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, en deze statuten. ---

a.
b.

Ontbinding.
Artikel 29

1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van aÍikel 25 is van
overeenkomstige toepassing
2. Het batig saldo, na vereffening, vervalt aan degenen die ten tij de van het besluit
tot ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk -deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter de algemene vergadering ook een andere bestemming geven aan hetgeen na voldoening van de schuldeisers van --het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven.
3. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging
worden bewaard gedurende zevenjaren nadat de vereniging heeft opgehouden te
bestaan door de door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. ----4. De in de vorige leden genoemde besluiten van de algemene vergadering dienen aan een referendum, zoals bedoeld in artikel 25, te worden onderworpen. --------Geschillencommissie.
Artikel 30
1. Alle geschillen tussen de vereniging en/of verenigingsorganen en/of leden ------worden, met uitsluiting van de gewone rechter, beslist door de
geschillencommissie

T.'

2.

J.

4.

5.

Van een geschil is sprake als één partij een geschilomschrij ving schriftehjk -----formuleert, daarbij aangeeft wie als wederpartij bij dat geschil is aan te merken en de geschillencommissie de geschilomschrijving toezendt.
De geschillencommissie doet scheidsmannen uitspraak en heeft overigens de ---bevoegdheid om te beslissen dat van een geschil als bedoeld in dit artikel geen -sprake is.
De geschillencommissie bestaat uit drie gewone leden van de vereniging die ---geen bestuursfunctie vervullen, noch lid zijn van de kascommissie. De leden van
de geschillencommissie worden benoemd door de algemene vergadering. De ---voorzitter is bij voorkeur een in dienst zijnde vlag- olhoofdofficier van de -------

Koninklijke Marine.

Het algemeen reglement kan regels geven inzake de benoemingsduur en --------werkwijze van de geschillencommissie.
Slotbepaling.

Artikel

31

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de
vereniging voorzien, besl ist het hoofdbestuur. Zij legt hierover indien nodig --------verantwoording af op de eerstvolgende algemene vergadering.
Overgangsbepalingen.

Artikel 32

1.

2.

Per datum van inwerkingtreding van deze statuten vormen de huidige afdelingen
Amsterdam en Den Helder de afdeling Noord, de huidige afdelingen Doorn, ---Valkenburg en's-Gravenhage de afdeling Midden en de huidige afdelingen ----Zeeland en Rotterdam de aldeling Zuid. De huidige afdeling Caraïbisch gebied blijft ongewijzigd bestaan.
De samenstelling van het hoofdbestuur is per datum van inwerkingtreding van -deze statuten als volgt:
voorzitter
vlcevoorzrtter
secretaris
penningmeester
hoofd sectie georganiseerd overleg (vacant)
vertegenwoordiger afdeling Noord
vertegenwoordiger afdeling Midden
vertegenwoordiger afdeling Zuid
vertegenwoordiger werkgroep Jongeren
vertegenwoordiger werkgroep Postactieven
vertegenwoordiger werkgroep Elders actieven / Koninklijke Marine Reserve ----

(KMR)

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te 's-Gravenhage op
de datum in het hoofd van deze akte vermeld. --De verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, verklaarde tijdig voor het -------verlijden van de akte een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen en van de -----inhoud daarvan op de hoogte te zijn.
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon -------mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een --------toelichting gegeven.
De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis -------
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genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen
persoon en mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
VOORAFSCHRIFT:

