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Slatut€nwijzidng vereniting

b. de heer Adriàan Eduard Cornelis Pothuizen,

Vandaag, zeventien juni tweedui2en d tweeëntwintig (17.06.2022 ) verschen en voor mii, mr.-
.lannes Havemàn. noteriste Zeist:

a. de heer mr. EdwaÍd Alexander Karel Gaspard Ruys,

te dezen handelend als geramenlijk bevoegde bestuurders en schriftelijk gevolmachtigde van-

de algemene ledenvergaderinB van de vereniging: Nèderlandse Vereíiging van-
Belantstellenden ln het spoor- en Tramwetxvezen, statuta ir gevestigd 's-Grave nhage, 

-
kantoorhoudende te 3818IE Amersfoort, Stationsplein 47, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandelonder nummer 40407748, hierna ook te-
noemen:'de vereniginS',

BESTUIT

./. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren dat de algemene ledenvèrgadering

van de vereniging in haarvergadering van veertien meitweeduizend tweeëntwinti8 (14-05--

2022) heeft besloten tot wïziging van de statuten, blijkende van dit beslult uit een aan déze-
akte gehecht exem plaa r/u ittre ksel va n de notulen van die vergadering. Uit dit besluit blijkt-
tevens de machtiSing aan de verschenen personen,-
STATUTÉNWIJZIGING

Ter uitvoeringvan gemeld besluit verklaart dë verschenen persoon, handelend als vermeld, de

statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vasttè stellen, zodat zij komen te luiden als

volgt:

Statuten van de Nederlandse Vereniginqvan Selangstellenden in het SpooÍ- en

ueg!ueB4e!9!!
l. Alsemene Beoalinqen

voor onbepaalde tÍd aangegaan.

1. De naam van de vereniging is: Nederlandse VeÍenltlng van Belantstellenden in het-
Spoor- en tramwegwezen (NVBS).-

2. De veíeniging is opgericht op achtentwintig februari negentienhonderdeenendertig en is-

3. Dé vereniging is gevestigd te's-Gravenhage.



5.

6.

7.

4. De vereniging stelt zich ten doe

a. personen, die belangstelling hebben in het spoor- en tramwegwezen, io

verenigingsverband te organisëren;-
b. de belangstelling voor het spoor- en tÉmwegwezen te bevorderen en cle kenni§-

daarvan te verdiePen;

c. bij te dra8en tot een ruimere waarde

De vereniging heeft geen winstoogmerk.

íing voor het railverkeer in het aiSemeen.-

H et ve ren igingsjaar loopt van één ianuaritot en met eenendeÍti8 decémbe

Er ls een huishoudelijk íeglement, dat bii besluitvan de algemene ledenvergadering wordt

vastgesteld. Dit huishoudelijk reglement ma8 niet in strijd zijn met de statuten.-
Mochten toch striidigheden tussen statuten en huishoudelïk reglement bestaan, gelden-

de bepalingen uit de statuten.

8. Het Hoofdbestuur van de vereniging kan andere Íeglementen vaststellen dan het in artikel

7 bedoeldé huishoudelUk reglement. Deze reSlementen worden, evènals de wiiziging of-
intrekking daarvan, ter kennis gebrachtvan de eerswolSende algemene ledènvergadeÍing'

Deze reglementen mo8en niet in strijd ziin met de statuten of het huishoudelijk-
teglement.

ll. Leden

9. De leden worden onderscheiden in:

a. gewone leden: natuurlijke peÍsonen van veertien jaaren ouder;

b. juniorleden: natuu.lijke personen van dertien iaar en jonSer.

c. buitengewone leden: openbaÍe instellinSen en rechtspeÍsonen die rechtstreeks of-
zijdelings bemoeienis hebben met het spoor_ en tramwegwezen;-=--

d. ereleden; de door de algëmene ledenvergaderlnB als ereleden benoemde Sewone-
leden. Ereleden zïn gelijk8esteld aan Sewone lèden, tenzii in de statuten of in het-
huishoudeliik reglement anders is bepaald. De ereleden zijn vrlj8esteld van het-
betalen van contributie.

e. leden vaí verdienste: de dooÍ de al8emene ledenvergaderin8 als leden van-
verdienste benoemde gewone leden. Leden van verdienste ziin Selijkgesteld aan 

-gewone leden tènzij in de statuten of in het huishoudelijk reglemènt anders is-
bepaald.

10. Degene die gewoon lid, juniorlid oÍ buitengewoon lid wil worden, dient zich aan te-
melden op de bij het huishoudelijk reglementte bepalen wijze. Door zijn aanmelding-
verblndt hlj zich de door of namens de algemene ledenvërgaderinB vastgestelde 

-
contÍibutie te betalen en zich ook overigenste houden aan de statuten en de op Erond-
daarvan vast8estelde reg

11. ln het huishoudelijk reglement worden nadere regèlsgesteld over detoelating als lld 
-12. Het Hoofd bestu ur hou dt een ledenregister bij ln dit reSisterworden alleen die Eegevens_

bijgehouden dië voor het realiseÍen van hèt doelvan de veÍeniging noodzakelijkzijn 

-Deze gegevensworden na beèindiginS van het lldmaatschap verwijderd als het lid hierom

vèrzoekt, tenzij er een zwaarwegend belang ofwettelijke verplichting is om de gegevens-



13.

14.

te bewaren. Na voorafgaande toestëmmingvan de alSemene ledenvergadering en alleen-

als dit verenigbaar is mët het doèlwaarvoor de gegevens zijn verzameld, kan het-
Hoofdbeíuur geregiíreerde gegevens aan derden verírekkën, behalve van het lid dat-
tegen die verstrekking bÍ het H oofdbestuur sch rlfte lij k bezwaar heeft Semaakt.-
Aanvullende regels omtrent bescherming van persoonsgegevens worden opgenomen in-
het Huishoudelijk Re8lement of een andér reglement a15 bedoeld ln artikel8.-
Hèt lidmaatschap kan door het Hoofdbèstuur geweigerd worden.-
Het \\dmèatsrhàs è\nd\gl:

a. bij natuurlijke personen: dooí overlijden;

b. bijbuitengewone leden: door ontbinding van het lid ofanderszins hetophoudenvan

het bestaan;

c. dooropzegging do

d. door opzegging do

artikelen 16 en 17;

oí het lid, overeenkomstig het bepaalde ií artikel 18;-
or het HooÍdbestuur, overeenkomstig het bepaalde in de-

e. doorontzettinB, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.

15.

15.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan plaatsvinden tegen het einde van een-
verenigingsjaar, mits voor één december van dat jaar schriftelijk wordt op8ezegd b, de-
daartoe door het HooÍdbestuur aan te wijzen firnctionaris, welke aanwijzing in het in-
artikè177 bedoelde verenlgin8stijdschrift "Op de Rails", wordt bekend gemaakt.-
Opzeg8ing door het Hoofdbestuur kan plaatsvinden, wanneer naar het oordeelvan het-
Hoofdbestuur voortzetting van het lidmàatschap van de vereniging niet in het belang van

de vereniging moet worden geacht. De opzeSginS vindt plaats te8en het einde van het-
verenlgingsjaar, tenzU er bÍzondere redenen zijn om van die datum afte wijken. De-
opzegging wordt, mét opgave van redenen, tèn minste twee maandén tévoren schriftelijk

aan het lid medegedeeld

17. ln afwijking van het bepaaldè in artikel16 kàn opzegging door het Hoofdbestuur met-
onmiddeilijke ingang plaatsvinden, wanneer redelÍkerwijs van de vereniginS niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dit doet zich in iedeÍ gevalvoor,-
indien een lid nalaat voor één aprilvan een vereniSingsjaar de verschuldigde contributie*

over dat verenigingsjaar te voldoen. Een lid dat op deze grond zÍn lidmaatschap verliest,-

kan pas met ingang van het volgende verenigingsjaar weer als lid worden toegelaten.-
Voorts kan het Hoordbestuur bij ontbindlng, faillissement ofsurséance vaí betaling van-
een buitengewoon lid diens lidmaatschap mèt onmiddellrke ingang opzeggen.-

18. Het Hoofdbestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontz€tten, indien dat lid 

-

a. door handelen, nalaten ofanderszins de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;-
b. in strljd handelt met de statuten, met het hulshoudelijk reglement of met de-

krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement vastgeste ld e reglementen dan-
wel met besluiten van de algemene ledenvergadering.

Het betrokken lid woídt binnen een week schriftelijk, met opgave van redenen, van ds-
ontzettinS in kennis gesteld.

19. Een kandidaatlid dat op grond van artikel 13 het lidmaatschap is ontzegd, een l;d dat uit-



het lidmaatschap is ontzet of aan wie door het Hoofdbestuur het lidmàatschap is-
opgezegd, kan binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke mèdede líng tegen -
het besluit in beroep gaan bij de geschillencommissie, bedoeld in Hoofdstuk xvan deze-
statuten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep houdt het besluit van-
het Hoofdbestuur zijn gelding.

Ill. Hootdbestuur

20. De leidingvan devereni8inB berust bij een Hoofdbestuur, bestaande uitten minste vijf-
en ten hoogíe negen leden.-

21. De leden van het Hoofdbestuur mogen niet zijn bestuuÍder, aandeelhouder-
toezichthouder ofwerknemer van een entiteit waarmee de vereniging op strudurele 

-wijze op geld waàrdeerbare rechtshandelingen verricht.-
22. a. lndien het aantal bestuurslèden beneden het in artikel 20 genoemde aantalvaí vÍf-

leden daalt, blijft het bestuur bevoegd zolanStenminste twee bestuursleden in-
functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig-
mogelijk weer overee nkomstiS deze statuten is samengesteld. Bijontstentenls of-
belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de-
vootzitter van de geschillencommissie en de voorzitter van de kascommissie-
Bezamenlijk aan te wij,en persoon/personen, Deze beide voorzitters kunnen zich bij-

deze aanwijzingsprocedure desgewenst laten bijíaan door één of meer door hen-
gezameniijkaan te wizen andere leden van de NVBS.-

b. Van ontstentenis is in iedergevalsprake wanneer het bestuurslld door lichamelijke-

of geestelÍ ke toesta n d tUdelijk of duurzaam niet in staat is de belangen van de-
vereniging volledig en behoorlijk waarte nemen

c. Van belet is in ieder gèva I spra ke bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid van het-
bestuurslid en er, in gevalvan ziekte of on be reikbaa rheid van hèt lid, gedurende een

termijn van veèrtién (14) dagen geen mogelijkheid van contacttussen het lid en de-
vereniging heeÍt bestaen

Bij de velvullin8 van hun taak richten de leden van het HooÍdbestuur zich naar het belang

van de NVBS en de daarmee verbonden organisaties.-
De leden van het Hoofdbestuur wordeo door de algemene ledenvergaderin8 gekozen uit-
de gèwone leden van achttien jaaÍ of ouder die tenminste tweejaaÍ onafgebroken lid van

de vereniging zijn. Het Hoofdbestuuí mag voor maximaal twee van zijn leden aan de-
algemene ledenvèrgadering vrÍstelling vàn deze beperking vragen onder opgave van de-
argumenten hiervoor,

23.

24.

25. De verkiezing géldt voor èen periode van vierjaar. Hetjaar van verkiezing geldt daarbij-
als het eerste jaar. Na aÍloop van die periode van vierjaar blÍft hijtot de eerstvolgende-

algemene ledenvergadering in functie,

26. Een lid van het Hoofdbestuur kan eenmaalaansluitend aan de in artikel25 tenoemde-
periode voor een periode van vier jaar herkozen worden. Daarna is hij gedurende een-
periode van eenjaar niet herkiesbaar.

27, Het Hoofdbestuur doet aan de algemene ledenvergadering een voorstelvoor de-



2A_

vervulling van een vacature in het Hoofdbestuur.

bedoelde website.

rechtspersoon,

32. Het lidmaatschapvan het Hoofd bëstu ur eind igt:
a. bij het einde van de periode bedoeld in artikel25, behoudens herverkiezing op de_

voetvan artikel26 na de periode als bedoeld in artikel26 ofna verlenging op de_
voet van artikel 34;

door onthefÍing door de algemene ledenvergadering;
door bedanken door de functionaris;

door beéindjgingvan het lidmaatschapvan de vereniging;

Ten mjnste vijftig leden kunnen aan de algemene ledenvergadering een voorstel doe._
voor de vervulling van een vacature in het Hoofdbestuur. Een dergelÍk voorstel dient ten-
minste èen maand vooraÍgaand aan de maand waarin de algemene ledenve rgadering _
wordt Behoudén, schriftelijk en ondersteund door de namen en handtekeningen van_
deze leden, tè worden ingediend bij de secretaris van het Hoofdbestuur.--
leder bestuurslid is tegenovèr de verenigjng gehouden tot een bëhoorljjke vetuulling van_
zijn taak. Wanneer het een aan8elegenheid betreft die tot dë functies en taken van twee
of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aa nspra ke lijk ter zake_
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hÍ niet nalatig is geweest_
in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan afte wenden.---
Het Hoofdbestu!r maakt de voorstellen ex artikel 27 en artikel 2g uiterlijk in de maand_
vooraÍBaande aan de maand waarin de algemene ledenvergadering wordt gehouden,_
bekend in artikelTT bedoetde verenigingstijdschriÍt,,Op de Rails,,, of in spoedeisende_
Sevallen uiterlijk twee weken voor de Algemene tedenveÍgadering op de in aftikelSZ_

29,

30.

31. H€t Iidmaatschapvan het Hoofdbestuur is onverenigbaar met enige andere
bestuursfunctie binnen de verëniging, met het lidmaatschap van de in artikel 69_
bedoelde kascommissie, met het jidmaatschap van de redactie van het tijdschrift ,Op de_
Rails'als bedoeld in artikelTT, met het lidmaatschapvan de geschillencommissie als_
bedoeld in hoofdstukX en met het bestuurslidmaatschap van een in artikellOT bedoeld€

b.

c,

d.

e. bij onder curatele stellen van de functionaris, het onder bewind stellen van een dee!
ofgeheelvan hetvermogen van de functionaais en bij het opleggen van de_
maatregel van mentorschap,-.- _......-- 

--33. Een bestuurslid kan, ook alis hij voor bepaalde trd benoemd, te allen trjde door de_
algemene ledenvergadering, met twée deíde van de uit8ebrachte stemmen worden_
ontslagen ofgeschorst, Een schorsing kan worden opgelegd vooíten hoogste dr;e_
maanden. Behalve wanneer de schorsing eindi8t dooreen besluittot ontslag of =-
bedanken, eindi8t dë schorsing doo r tijdsverloop ofeerder door een besluittot ophefïing
van de schorsing. De algemene ledenvergadering neemt haar besluit niet eerder dan_
nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene ledenvergadering is gehoord,_
althans daartoe in degelegenheid is gesteld.

34 lndien in enigjaar meer dan herftvan het aantarhooÍdbestuursreden zou aftreden, kan-



de al8emene lëdenvergadering ten aanzien van een ofmeer leden die aftreden wegens,
het bereiken van de maximale zittingsperiode van achtjaar, die periode métten hoogste-
eenjaarverlengen.

36

37.

3S.

44_

ln tussentijdse vacatures voorziet het Hoofdbestuur, voor zover het dit noodzakelÍk acht.
De plaatwe rvange r treedt op tot de eerstvolgende algemène ledenve rgad€ rinB. 

-

Het Hoofdbéstuur bestaat uit: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een-
penningmeester en voor het overige uit leden.-=_--...-
De voorzittérvan het Hoofdbestuur wordtjaarlijks door de algemene lede nvergad e ring _
uit de leden van het Hoofdbestuu r aangewezen.

38. Behoudens het bepaalde in artikel3T worden de functies en taken van de leden van het-
Hoofdbestuur in ondeding ovërleg verdeeld.

39. Het HoofdbestuuÍ kan zich voor bepaalde taken doen bijstaan door een of meerdoor het
Hoofdbestuurte benoemen leden van de vereniging ofdooreen ofmeerdoor het-
Hoofdbestuur in te stellen commissiès.

Onverminderd de bevoegdheden van het Hoofdbestuurals zodanig vertegenwoordigt de
vooÍzitter samen met een van de andere bestuursleden de vereniging in en buiten-
rechte. Bij ontstedtenisvan de voorzittertreedt de vice-voorzitter in dlens plaats.-

Personen aan wie op gÍond van deze statuten ofvia een volmacht-
vertegenwoordigingsbevoegdheid is gegèven, gebruiken deze bèvoegdheid pas op het_
moment dat een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende.
rechtshandeling is besloten.

lndien binnen het bestuur nauwe familie- ofvergelijkbare relaties bestaan, woídt er door
de overige bestuursleden op toegezien dat bij vertegenwooídiging en handelingen met-
aanzienlijke financiële gevolgen een ander bestuurslid bètrokken is.-
Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijgin&-
vervrèèmding of bezwaring van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten,-
waarbij de vereniginS zich als borg of hoofdeljjk med esch uldenaa r verbindt, zich voor een
derde sterk maakt ofzich tot zekerheidstelling voor een s€huld van een derde verbjndt.,
Het Hoofdbestuur ver8adert zovaak als het djt nodig acht, maarten minÍe eën keer per-
twee maanden. Om rechtsBeldig besluiten te kuflnen nemen, moet de-
hoofdbestuursvergadering doorten minste de helft plus één van het aantal-
be5tuursledenwordenbÍgewoond.Elkbe5tuurslidheeftéénstem.HetH

beslist bij meerderheid van stèmmen. tndien de stemmen staken, is de stem van de-

40.

47.

43.

45_

46_

voo12itter doorslaggévend,

Een bestuurder neemt niet deelaan de beraàdslaging en besluitvorming indien hij daarbij-
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijd ig is met het betang bedoeld
in artikel 23. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het-
besluitBenomen door de algemene ledénvergadering, 

-.-

Onder bijzondere omstandigheden kan het HoofdbestuuÍ ookvergaderen op een wijze-
zoals omschreven ln artikel 106.

47. Het Hooldbestuur stelt met inachtneming van de doelstelling van de NVBS een plan-



inhoudende een adequaat risi€obeheersing- en controlesysteem op en herziet dit plan zo

nodig, Hierin wordt in elkgevalopSenomen dat met betrekkingtot betalingen zo veelals-

mogelijk het "vier ogen principe" wordttoegepast.

48. Het Hoofd bestu ur stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan en begrotin8vast-
voor het volgendè jaar, en legt dit -in het lopend jaar- ter goedkeuring voor aan de-
algëmene ledenvergadering.

lV. Alaemene ledenverraderinl
49. De algémene ledenvergaderingen worden onderscheidën in:

a, de gewone algemene ledenvergadering;

b, buitengewone algemene ledenvergaderingen,

50. Aan de algemene ledenvergadering komen allé bevoegdheden toe die niet door de wet-
oÍ de statuten aan andeÍe organen zijn toegekend. ln elk gevalwoÍden de volgendé-
besluiten genomen door de algemene ledenveígadering:-

statutenwÍziginS;

ontbinding van de rechtspersoon;

- het aangaan van een juridische Iusie of splitsing;

- goedkeuren van de jaarrekening en hetjaarverslag;
- benoeming, schorsing en ontslagvan de hoofdbestuursledeo.

51. Aan de goedkeuring van de algeméne ledenverBadering zijn onderworpèn de besluiten-
van het H oofd bestu ur omtrent:

de fi nanciële meerjarenraming;

het aangaan van leningen;

- het sluiten van overeenkomsten tot hetverkrijgen, vervreemden of bezwaren van-
íodií+ord^.nara^._

- het sluiten van overeenkomíen waarbijdévereniglng zich als borg of hoofdelijk-
medeschu ldenaa r ve rbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuid van een derde verbindt;

_ het doen van aanmerkelijke uitgaven. die nietvolledig in de begroting zijn-
opgenomen, waartoe de kascomm issie jaa rlijks aan de algemene ledenvergadeÍing -
een voorstel doet van het bedrag waarmee de be8roting mag worden overschreden.

52. De algemene ledenver8ade.ing is binnen dè bepalingen van deze statuten en de-
krachtens deze statuten vastgestelde íeglementen de hoogste macht binnen de-
verenrgrng.

53. Elkjaar wordt voor één julide gewone algeínene ledenvergadering gehouden.-
0mtrent de oproeping voor deze vergadering en de daarin te behandelen onderwerpen-
worden in het huishoudelijk reglement nadere regelsgesteld, met inachtnemingvan de,
terzake Seldende wettelij ke vooÍsch rifte n. 

-

Het Hooídbestuur draagt er zor8 voor dat van het houden van een algemene-
ledenvergadering uiterlijk in de maand voorafgaand aan de maand waarin die algemene-
ledenvergadering wordt gehouden, mededelinB wordt gedaan in het in artlkel77 

-

het meerjarenbeleidsplan en

de begroting en hetjaarplan;



s7.

59.

60.

bedoeldë verenigingstijdsch.ift "Op de Rails" en op de in artikel32 bedoelde website van,
devereniging, waarbÍ in ieder gevalworden vermeld de plaats, de datum en het-
aanvangstijdstip van de vergadering eo de te behandelen agendapunten, àlsmede de-
termÍn voor het indienen van vooístellen vooí onderwerpen die niet in de agenda zijn-
Senoemd,

54. De leden van het Hoofdbestuur hebben een raadgevende stem in dé algemene-
ledenvergadering, onverminderd het stemrecht dat hen als lid van de vereniging-

55. Eën bultengewone algemene ledenvergaderingwordtgehouden:

a. wanneer het Hoofdbestuurdit nodiB oordeelt;

b. wanneer ten minste een twintigste gedeelte van hettotaalaantal leden dit schriftelijk
aan het Hoofd bestuu r verzoekt.

56. In het geval bedoeld in artikel 55 sub b, wordt dè buitengewone algemene

ledenvergadering gehouden binnen vier weken na de indiening van het verzoek, tenzij de-
ver2oekers eèn langere termijn wensen,

Plsats en datum en agenda van een algemene ledenvèrgadering worden door het-
Hoofd beíu u r vastgeste ld, met inachtnemingvan het bepaalde in de artikelen 53 en 56. -
Blijft hët Hoofdbestuur in gebreke te voldoen aan het verzoek bëdoeld ln artikel 55 sub b,,
dan wordt de vergadering bijeengeroepen doorde verzoeke6.
Toegang tot en stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben alle in artikel9-
genoemde Bewone en buitengewone leden, mits zij niet Beschorst zijn.-
Stemgerechtigde leden hebben in de algemene ledenvergadering elk één stem. Een-
stemgerechtigd lid kan ten hoogste namens één a nder stemgerechtigd lid biivolmacht-
één stem uitbrengen. Tenzij in deze statuten of in het huishoudelijk reglement anders is-
bepaald, worden alle besluiten bij meerderheid van stemmen gënomen.-
Bij staking van de stemmen wordt het voorstelgëacht te zljn verworpen. Een blanco stem-

wordt bij de bepalinSvan het aantaluitgebrachte stemmen meegeteld. Een'onthouden-

61. lndien het dooí de voorz;tter in de a lge mene ledenve rga de ring uitgespro kén oo rdeel over
de uitslag van de stemming wordt betwist,leidt dit ingevalde stemming niet schriftelijk-
geschiedde slechtstot een nieuwe íemming indien ten m inste vijfentwintig aanwezige-
leden dit vedangen. Stemming ovér het in artikel 32 sub b vermelde onderwerp Seschiedt.
altijd schriftelijk.

52. Het Hoofbestuu r d raagt er zor8 voor dat bin ne n de twee maa nden volgend op de 

-
algemene ledenvergàdering uitvoeíing wordt gegeven aan de nood2akelijke publicatie5 op

de in artikel82 bedoelde website van de tervergaderin8 besloten vaststellingen en-
benoemingen.

V. Geldmiddelen

63. De Beldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:
a. dë contributies van de in artikel 9 sub a., b., c. en e. genoemde leden;

b. de bijdragen van de in de artikel 72 bedoelde begunstigersj



64.

65.

c. inkomsten van de in Hoofdstukvlu bedoelde diensten;-
d. bijdragen vàn déélnemers aan bijéenkomsten die door het Hoofdbestuur ofdoor de-

afdelingen worden georganiseed;

verenigingstÍdschrifit "Op de Rails", verliezen.

65. De contributie van leden die in het buitenland woonachtig zijn, kan door het

HooÍdbestuur worden verhoo8d met een door de al8emene ledenvergaderinB vast te-
stellen toeslag. Op de contributie van leden die de vereniging machtigen jaarlijks de-
contributie van hun bankrekéningte doen afschruven, kan door het Hoofdbestuu r een 

-door de algemene ledenver8adering vast te stellen redudie worden verleend.-
De bijdragen van de in aÍtikel 72 bedoelde begunstigers worden door het Hoofdbeíuur*
vàstgesteld,

Degene die na afloop van het eerste kwartaalals lid wordt toegelaten, is in dat jaar een-
évenredig deelvan de contributie verschuldigd, te rekenen vanafde eerste dagvan het-
kwartaal waarin hij wordt toegelaten. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van-

een verenigin8sjaar wordt de contributie geheel, noch gedeeltelijk gerestrtueerd, tenzij-
hetHoofdbestuurineenbijzonder8evalandersbeslist.-
Het toezicht op het beheer en de verantwoording van de geldmiddelen van dé vèÍeniging-

wordt uit8eoefend dooreen kascommissie. Tevens adviseert de kascom m issie jaarlij ks 

-aan de algemene ledenvergadering het bedrag dat het bestuur kan doén voor-
aanmerkelijke uitgaven, die niet volledig in de begrotinB zljn opgenomen. De-
kascommissie bestaat ujtten minste drie gewone leden, die daartoe worden aangewezen-

door de algemene ledenvergadering, telkensvoor een periode van eenjaar.-
De commissie wijst een van de drie gewone leden aan als voorz:tter. Deze geeft leiding-
aan de werkzaamhedèn van de commissie. Hijwordt bijverhindering alsvoorzitter-

e. schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste alleen ondèr hetvoorrechtvan-
boedelbeschrijvlng mogen worden aanvaard; 

-

f. toevallige baten en andere inkomsten.-
De contributie van de in artikel 9 sub a., b., c. en e. genoemde leden wordt vastgesteld-
door de algemene ledenvergadering of door het Hoofdbestuur daartoe doorde algemene

ledenvergadering gèmachtigd.-
Het Hoofdbestuur is bevoegd om in het kadervan ledenwervingsacties voor een nieuw-
toetredend lid eènmaliB lagere bedragen toe te passen, in dè vorm van contributiekortinB,

of anderszins zoals in de concrete wervingsacties naar zijn mening passend is.-
De contributie van juniorleden kan door de al8emene ledenver8adering op een lageÍ-
bedrag worden vastgesteld. De contributie van gewonè leden die een door de algemene-

ledenveÍgadering te bepalen leeftÍd nog niet hebben bereikt, kan door de algemene-
ledenvergadering op een lager bedrag worden vastgesteld. op de contributie van leden-
die op hetzelfde adres woonachtig zijn kan op verzoek van de desbetreffende-
meerderjarige leden door het Hoofdbestuur een door de algemene ledenvergaderinB vast

te íellen reductie worden verleend voor het twèede en volgende líd, waarb;j-
laatstgenoemden hun aanspraak op kosteloze toezendinB van het in artikelTT bedoelde-

67.

68.

69.
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vervangen dooreen van de andere gewone ledén of, indlen die ook 2ijn verhinderd, door
een daartoe aangewezen plàatsvervangend lid.

lederjaar worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden eveneens-
twee plaatsvervangende leden voor de duur van een jaar benoemd, Leden en-
plaatsvervangende leden van de kascommissie zijn telkens herkiesbaar. lndien een lid van

de kascommissie voor het einde van 2ijn benoemingsteÍmijn defungeert ofgedLrrendë-
langere tijd niet in staat is zijn taak te vervullen, wordt hijtot dé vol8ende algemene-
lede nvergaderinB verva ngen door een plàatsvervangend lid. Het lidmaàtschap en het-
plaatsveívangend lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met enige-
bestuursfunctie binnen devereniging en of met het lidmaatschapvan de redadie van het-
ln àrtilel'77 bedoelde verenlg)n8sujdschr'rh \\Op de Ra))s" en of van de in hootdstuk X-
bedoeÍde gesch iÍlencom m íssie. 

-

70. De aanwijzingvan een lid ofeen plaatsvervangend lid van de kascommissie eindigt:-
a. bij het einde van de ln artikel69van deze statuten genoemde periode;

b. door ontheffing uit de functie door de algemene ledenvergadering;

c. door bedanken door het lidi

d. door beëindiging van het lidmaatschapvan de vereniging;

e. dDDr curàlèlèvàD hèt ltd, hèt uitsprèkèft yàà een rnentotaahap ovèr hem ofhetdeels
ofgeheel ondeÍ bewind stellen van zijn vermoge

Onthefflng kan plaatsvinden indien betrokkene het belang van de vereniging schaadt of-
indien onthefÍinB nodiB is voor het goed functioneren van de kascommissle.-

71. Over de wijze van uitoefening van dit toeuichtworden in het huishoudelijk reglement-
nadere regels gesteld.

Vl. Bequnstisers

72. ledere natuurlijke persoon, openbare instelling of rëchtspersoon die zich bereid verklaart
de vèrenlging met een jaàrlijkse bijdrage te steunen, kan als begu nstiger wo rden 

-
ingeschreven op nader in het huishoudelijk reglement te stellen voorwaarden.-

Vll. Afdelinsen

i8in8 kent afdelin8en als een groepering van leden die:

in een bepaald gebied woonachtig zijn,

b. hetzlj zich met een bepaald inteÍessègebied bezighoLrden,

c. hetzij tot een bepaalde leeftijdscategorie behoren.

74. OmtÍent het bestuuÍ, de organisatie, de werkwijze en definanciën van de afdelingen-
worden nadere re8els gesteld bij of krachtens het hulshoudelijk reglement.-

Vlll. Diènsten

75. Het Hoofdbestuur kan diensten instellen die met een bepaalde taak op hetwerkterrein-
van de vereniging worden bëlast. 

-

76. Betreffende het bestuur, de organisatie, de werkwijze en de financiën van de dienst-
worden nadere regelsgesteld bij ofkrachtens het huishoudeluk re8lement.-

lX. Publicaties

73. Deveren

a. hetzij

77. De veÍeniging Beeft een tijdschrift uit met de naam "Op de Rails", dat zo mogelijk-
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78.

eenmaal per maand vërschijnt,-
Het tÍdschrift wordt koíeloos toegezonden aan alle leden van de vereniging, behoudens

het bepaalde in artikel 55, tweede volzin.-
79. Het Hoofdbestuur kan besluiten dat het tijdschrift - aldan njet tegen betaling - door-

anderèn kan worden verkregen.

Betreffende de uitgave van "Op de Rails" worden nadere re8el§ gesteld bij oÍ krachtens-
het huishoudelijk reglement. 

-

81. De vereniging kan, mits binnen haar doelstelling, ook andere informatiedragers uit8even-
ofaan de uitgave daarvan medewerking èn/of ondersteu n ing ve rlen en.

De vereniging verzorgt een website op het lnternet.
Betreffende het beheer van en de samenstelling van digitale media zoals de website-
worden nadërè règelsgesteld bij ofkrachtens het huishoudelijk reglèment.-

x. Geschillencomm;ssie

84. Er is een geschillencommissie, die is belast met de behandeling van geschillen:-
a, tussen leden van de vereniging enerzijds en onderdelen en organen van de-

vereniging, niet zijnde de algemene ledenverSadering, anderzijds;-
b. tussen kandidaat-leden van wie op grond van artikel 13 van deze statuten het-

lidmaatschap door het Hoofdbestuur is geweigerd of zij die op grond van het-
bèpaalde in artikel 16 en 17 van deze statuten door het HoofdbestuuÍ het-
lidmaatschap is opgeze8d of op Srond van artikel 18 van deze statuten door het-
Hoofdbestuur uit het lidmaatschap zijn ontzet enerzijds, en het HooÍdbestuur-
anderzijds;

c. tussen leden onderlingvoor zover het geschilverband houdt met de vercniging;-
d. tussen onderdelen of organen niet zijnde de algemene ledenvergadering van de-

vereniging ondéÍlingj

e. tussén leden en ofonderdelen en organen van de vereniging niet zijnde de-
algemene ledenvergadering enenÍds en aan de vereniging gelieerde rechtspersonen

als bedoeld in artikel 107 anderzijds, voor zover de statuten van die rechtspersonen-
dat toelaten, onverminderd de bevoegdheid van de bur8erlijke rechter.-

De €ommissie bestaat uit drie gewone leden en drie plaatsvervangende leden. Zij worden
voor een periode van vierjaar benoemd door de algemene ledenvergadering uit de-
gewone leden van de verenigin8. Zij kunnen telkens vooreenzelfde periode worden-
herbenoemd. Ten minste één lid en één plaatsvèruangend lid moeten voldoèn aan de-
vereisten om inschrijving als advocaat te verzoeken.-
Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met enige bestuursflrnctie binnen-
de vereniging of met het lidmaatschap van de redactie van het verenigingstijdschrift "Op-
de Rails" als bedoeld in artikel 79, ofvan de kàscommissie als bedoeld in artikelTO. 

-De commissie wijst een van de drie gewone leden aan als voorzitter. Deze geeft leiding-
aan de werkzaamheden van de commissie. Hij wordt bij verhindering als voorzltter-
vervangen dooreen van de andere gewone leden of, indien die ook zUn verhinderd, door
een daaÈoe aangewezen plaatsvervangend lid.-

42.

83.

85.

86.

87.
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88.

89.

De behandèlin8 van een Beschil geschiedt steeds door drie leden. lndien een gewoon lid_
niet aan de behandeling kan deelnemèn, wordt hij vervangen door een van de_
plaatsvervangende leden. Een lid wiens benoemingstermijn eindigt, blijft bevoegd tot_
afhandeling van geschillen die mede door hem worden behendeld. De commissie kan zich
doen bUstaan door een door haaraan te wízen Briffier.-
Partijen worden steeds in de gelegenheid Besteld te worden gehoord. De commissie kan_
in elke stand van hetgeding partijen uitnodigen om persoonlijk te verschijnen voor het_
Seven van inlichtingen ofom een vergelijkte beproeven. De commissie kan getuigen_
hoÍen. lndien een lid van de geschillencommissie zelf in éen geding is verwikkeld dient hij
téru8 te t.eden.

90. De commissie beslist als goede personen naar billijkheid en naar hetSevoelen van de_
meerderheid. Zij doet schriftelijk uitspraal! welke bindend is voor partijen, De uitspraak_
bevat in elkgevalde gronden voor de jn de uitspraa k gegeven beslissing, tenzÍ de_
uitspraak uitsluitend betreft de vastle8ging van een vërgelijl( de namen van de leden van-
de commissie die het gèschil hebben behandeld, dè namen van de partijen en de_
dagtekeningvan de uitspraak. De uitspraakwordt ondertekend door de leden van de_
commissie die hetgeschil hebben behandeld, en wordt in afschrift, getékend door een lid
van de commissie of de Briffier, toegézonden aan partijen en, indien het Hoofdbestuur_
geen partij i5 tevens aan het Hoofdbestuurj het origineelwordt bewaard in het archief_
van de commissie,

91. De commissie kan nadere re8els stellen betreffende haar werkwijze.
Xl. Boekhoudine en financiën

92. Het boekjaarvan NVBS is

(zijnde een kalenderjaar).

gelÍk aan het ingevolge artikel 6 bepaalde ,vereni8ingsjaar,-

93. Besteding van de middelen diènt overëenkomstig de begroting plaats te vinden. Van de,
begroting afwijkènde bestedingen dienen - met in achtneming van het in artikel 51_
bepaalde - té worden gedekt door een daartoe strekkend besluit van het Hoofdbestuur._

94- De balans en de staat van bate, en lasten met toelichtinB moeten op papier woíden_
gesteld en bewaard. lndien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen -_
met uitzonderinS van de op papiergestelde balans en de staat van baten en lasten _ de_
op een gegevensd rager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdÍager worden_
overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan metjuiste en_
vollediSe weergavevan de gegevens geschieden, terwijldeze gegevens gedurende de-
volledige bewaartijd besahikbaar moeten zÍn en binnen redelíke tijd leesbaar moeten_
kunnen worden gemeakt.

Xll. Wiizisinq van de statuten
95. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd bij besluitvan de algemene

ledenverSaderinS. Een dergelïk besluit vereist de goedkeuring van ten minste-
twee/derde van de ter vergadering aanwezige leden.-

96. De algemene ledenvergadering mag een voorsteltot wijzigingvan de statuten slechts dan
in behandeling nemen, indien dat voorstelop de agenda van de vergaderinE is vermeld._
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97. Ten minste een maand voor de datum waarop een voorsteltot wÍziging van deze-
statuten wordt behandeld in een algemene ledenvergadering, wordt de volledige inhoud

van dat voorstelteÍ kennis van de teden gebracht door publicatie op de website van de*
verenrSrnS,

98. Het Hoofdbestuur draagt er zorg voor dat na een besluit tot wijzi8ing van deze statuten*
binnen twèè maanden de hiertoe vereiste notariële akte wordt verleden. Binnen twee -
maanden na het passeren van de betreffende notariële akte zal het Hoofdbestuur-
kennisgevinBvan de statutenwijziging doen door middelvan publicatie daarvan op de-
website, Besluiten die onder de werking van een vori8e versie van deze statuten zijn-
genomen, behouden hun kracht,

Xlll, Ontbindinq van de vereniEins

99. De vereniging is ontbonden;

a. terstond nadat een in het bijzonder daartoe te houden algemene ledenvergadering-

met een meerderheid van ten minste twee/deÍde van de schriftelijk uit te brengen-
stemmen daartoë heeft besloten;

b. indien en zodra het aantal leden van de vereniging minder dan tien bedraagt.-
100. De in artikel99 sub a bedoelde vergadering mag het voorsteltot ontbinding niet in-

behandeling nemen, indien niet ten minsté twee/derde van het aantal leden aanwezig is..

Wordt dit aantal niet bèreikt, dan wordt binnen zès weken een nieuwe algemene-
ledenverSadering gehouden; deze kan het voorstel in behandeling nemen ongeacht het-
aantal aanwèzige leden. 0ok in die vè.gaderinB geschiedt de stemming schriftelÍk.-

101. Het Hoofdbestuur is na de ontbindingvan de vereniging met de vereffeninS belast en is-
Sehouden binnen drie maanden na de ontbinding rekening en verantwoording aÍté 

-leggén in een vergadering van diegenen die ten tijde van dè ontbinding lid van de-
vereniging waren. De goedkeuring door deze ve r8adering va n de slotrekening en-
verantwoording vereist een gewone meerderheid van stemmen en geldt als décha.ge-
van de verèffenaars.

102. Het eventuee I voo rdelig saldo van de vereffeningsrekening komt ten goede aan een op-
voordracht van de vereffenaars, door de in artikell0l bedoelde vergaderingaan te-
wij2en doëldat in overeenstemming moet zijn met de doelstelling van de vereniging.-

XlV. Slotbepalinaen

103.Alle ofíciële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op het in artlkel-
77 bedoelde vereniSingstijdschrift'Op de Rails'en zo nodig of mogelijk op de website van

de verenisinB of op een andere door het Hoofdbestuur bepaalde wijze.-
104.Onder oproep, bijeenroepen, {schriftelijke)uitlating ofmededelinB oÍ kennisgeving wordt

tevensverstaan: een bericht per e-mailaan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel,
is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige-
berichten langs deze weg te ontvangen.

105. Onder terinzaSelegging wordt (mede)verstaan: toeSankeldk maken voor de leden op de-
website of enig anderè via een digitaa I com mu n icatie midde I te bereiken plaats van de-
vereniSinS.
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105. onder bijeenkomst ofvergaderinB, waaronder de algemene ledenvergadering, wordt-
verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast

lijfelÍk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan hetgesprek via teleÍoon, of-
digitaal medium, mits de identiteitvan de niet-lijfelÍk aanwezige{n)voldoende kan-
worden vastgesteld en dit door de fungerend voor2itter Soedgekeurd wordt en in-
notulen of het verslagdaarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun-
stemrecht uitoefenen door middelvan het hiervoor bedoelde digitale-
communlcatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het digitale communicatiemlddel-
rechtstreeks kàn kennisnemen van de verhandelingen tervergadering en kan deelnemen.

aan de beraadslaging. Het Hoofdbestuur kan met inachtneming hiervan hier nadere-
voorwaarden aan verbinden,

107. De algemene ledenvergaderinS kan opvoordrachtvan het Hoofdbestuur besluiten tot-
het oprichten van een rechtspersoon ten behoevevan de dienstverlening aan de leden of

de ondersteuning ofverwezenlijking van de doelstelling van de verenigln

108.1n alle gevallen waarin dëze statuten of de krachtens deze statutén ingestelde-
reglementennietVoorzien,besli5thetHoofdbestuur.-

SLOI

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.-

Deverschenenpersonenzijnmij,notaris,bekend.-
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen-
prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis Benomen en met de-

inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddëllijk daarna is de akte beperkt voorgelezen èn

door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend,

{Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR ATSCHR!FT:


