Nieuwe tekst van de statuten van de Vereniging van Oud-Parlementariërs
Zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 10 oktober 2017

STATUTEN
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Vereniging van Oud-Parlementariërs en is gevestigd te Den
Haag.
Doel en middelen
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
a. de contacten tussen oud-parlementariërs, in het bijzonder van de leden van de vereniging,
te bevorderen en te ondersteunen;
b. aandacht te besteden aan en op te komen voor de (materiële) belangen van oudparlementariërs, in het bijzonder van de leden, alsmede van toekomstige oudparlementariërs;
c. belangstelling voor het parlementair handelen en de geschiedschrijving daarvan te
bevorderen en te ondersteunen;
d. het onderhouden van contacten met oud-parlementariërs en hun organisaties van buiten
Nederland.
Artikel 3
De vereniging streeft haar doelen na door:
a. het beleggen van bijeenkomsten;
b. het voeren van overleg en anderszins om (materiële) belangen onder de aandacht te
brengen;
c. het uitgeven van publicaties of op andere wijze verschaffen van informatie, alsmede het
onderhouden van communicatie met en tussen de leden;
d. het geven van voorlichting over de parlementaire democratie, met name over de
werkwijze van de Staten-Generaal en het Europees Parlement;
e. het benutten van overige middelen die in het kader van de vereniging passend zijn.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. Het lidmaatschap staat open voor oud-leden van de Tweede Kamer, van de Eerste Kamer
en van het Europees Parlement.
2. Indien iemand lid wordt van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer of het Europees
Parlement en voordien, al dan niet aansluitend, lid is geweest van een ander van de hier
genoemde parlementen, dan wel indien iemand lid wordt van het zelfde parlement als
waarvan hij eerder lid is geweest met een tussenliggende periode van meer dan de duur
van de kabinetsformatie, staat het lidmaatschap open als bedoeld in het eerste lid.
3. Leden zijn zij die zich met inachtneming van het sub 1 bepaalde als lid bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur tot de vereniging zijn toegelaten.
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
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Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door contributieschuld;
d. door royement.
2. Indien een lid de verschuldigde contributie niet betaald heeft en na herhaalde aanmaning
niet alsnog de verschuldigde contributie betaalt, voert het bestuur dit lid af van de
ledenlijst nadat het lid een laatste schriftelijke aanmaning heeft gekregen waarin wordt
aangekondigd dat zonder alsnog tijdig, dat wil zeggen binnen vier weken, de
verschuldigde contributie te voldoen, het lidmaatschap vervalt. Hiertegen is geen bezwaar
of beroep mogelijk.
3. Indien een lid de vereniging schade berokkent of op grond van andere zeer zwaarwegende
overwegingen, kan de algemene ledenvergadering een lid royeren.
4. Indien het bestuur overweegt een lid te royeren, kan het voorafgaand aan een eventueel
voorstel aan de algemene ledenvergadering de betrokkene schorsen als lid.
Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen. Het aantal leden
wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.
2. Het bestuur kent een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester, een
internationaal secretaris, die allen in functie worden gekozen door de algemene
ledenvergadering, en ten hoogste vier overige leden.
3. De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de
vereniging benoemd. Indien een lid van het bestuur geen lid meer is van de vereniging,
vervalt terstond diens lidmaatschap van het bestuur.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit
de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
5. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering niet
binnen tien weken daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Voordat het
voorstel tot schorsing van een bestuurslid wordt behandeld, wordt deze in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden.
6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
7. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
8. Indien de voorzitter tussentijds defungeert, wordt diens1 plaats ingenomen door de
vicevoorzitter, totdat de algemene ledenvergadering in de vacature heeft voorzien. Indien
één van de andere in functie gekozen leden tussentijds defungeert, voorziet het bestuur in
de vacature door één van de bestuursleden te belasten met de taken van deze bestuurder,
totdat de algemene ledenvergadering in de vacature heeft voorzien.
9. Indien een bestuurslid door omstandigheden gedurende langere tijd niet in staat is zijn
functie uit te oefenen, wordt bij de tijdelijke vervanging zo veel mogelijk gehandeld als
bedoeld in lid 8.
Artikel 8
1. De benoeming tot bestuurslid treedt in werking de dag na de vergadering waarin deze is
benoemd, tenzij bij de benoeming anders is bepaald.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van
de benoemingsperiode kan een bestuurder opnieuw worden benoemd. Een bestuurder kan
1

De tekst is opgesteld op een wijze dat iemand als “hij” wordt geduid. In plaats daarvan kan men ook “zij”
lezen.
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ten hoogste acht jaar lid zijn van het bestuur. Indien hij in functie wordt benoemd en hij al
lid is van het bestuur in een andere functie of als overig lid, worden ten hoogste drie jaar
van die eerste functie niet meegeteld.
3. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, waarin wordt
nagestreefd dat elk jaar ongeveer een kwart van de bestuurders aftredend is.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en onderhoudt contacten met
buitenlandse zusterorganisaties.
3. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten
rechte, indien het bestuurlijke en algemene aangelegenheden betreft. De penningmeester
en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte, indien het financiële
aangelegenheden betreft. De vicevoorzitter kan in de plaats treden van één van de
genoemde bestuursleden. In geval van ontstentenis van genoemde bestuursleden komt de
vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van
het bestuur.
4. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuursleden,
alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
De algemene ledenvergadering
Artikel 10
1. De algemene ledenvergadering oefent het hoogste gezag in de vereniging uit.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden, de jaarvergadering.
Deze wordt gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
3. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige lid, worden algemene
ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering 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 de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan.
Artikel 11
1. In de jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit van de werkzaamheden, waarin
begrepen een verslag van de internationale activiteiten en een financieel verslag.
2. In de jaarvergadering legt het bestuur het te voeren beleid voor, alsmede een begroting
voor het eerstvolgende kalenderjaar.
3. In de jaarvergadering vindt de verkiezing plaats van leden van het bestuur en van de
kascontrolecommissie, alsmede voor andere functies die door de algemene
ledenvergadering vervuld moeten worden.
Artikel 12
1. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke en/of
digitale mededeling aan de leden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de
oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
2. Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt op kortere dan de
voorgeschreven termijn, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige
besluiten nemen, tenzij een meerderheid van de aanwezige leden zich blijkens een
stemming daartegen verzet.
3. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, alsmede degenen die daartoe
door het bestuur zijn uitgenodigd.
4. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de aanwezige leden.
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5. Een voorstel ter behandeling door de algemene ledenvergadering kan worden gedaan door
het bestuur, door een commissie die door de algemene ledenvergadering is ingesteld en
door een lid van de vereniging.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door de vicevoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de bestuurder die het langst deel
heeft uitgemaakt van het bestuur van de vereniging. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden.
4. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen, tenzij anders bepaald. Blanco stemmen worden bij het bepalen van de geldig
uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten. Bij staking van stemmen over zaken is
het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het
lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na een tussenstemming.
5. De stemming over personen is schriftelijk. Indien voor een functie even veel kandidaten
beschikbaar zijn als functies waarin iemand benoemd moet worden, kan op voorstel van
de voorzitter een kandidaat bij acclamatie worden benoemd.
6. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in
dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd.
Financiën van de vereniging
Artikel 14
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributie van de leden, giften en
schenkingen van leden of derden, rente op het vermogen en andere inkomsten. Erfstellingen
kunnen slechts door het bestuur worden aanvaard als deze een positief saldo kennen.
Artikel 15
1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daaruit
worden door de penningmeester een balans en een staat van lasten en baten opgemaakt,
welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden
aangeboden. Het bestuur legt deze jaarstukken al dan niet gewijzigd ter goedkeuring aan
de algemene ledenvergadering voor, vergezeld door het verslag van de
kascontrolecommissie.
3. De algemene ledenvergadering stelt de begroting vast. Daartoe legt het bestuur een
conceptbegroting voor.
Artikel 16
1. Er is een kascontrolecommissie die tot taak heeft de jaarstukken te controleren en over de
bevindingen te rapporteren aan de algemene ledenvergadering. De kascontrolecommissie
kan aan de penningmeester, het bestuur en de algemene ledenvergadering, gevraagd en
ongevraagd, advies uitbrengen over het financieel beheer.
2. De kascontrolecommissie bestaat uit twee of drie leden, dit ter beoordeling van de
algemene ledenvergadering. Elk jaar worden de leden door de jaarvergadering benoemd.
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Leden van het bestuur die als zodanig hun functie hebben neergelegd, kunnen ten minste
twee jaar niet benoemd worden in de kascontrolecommissie.
3. De kascontrolecommissie regelt de eigen werkzaamheden en treedt daarover in overleg
met de penningmeester. De kascontrolecommissie benoemt de eigen voorzitter.
Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 17
In alle gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien, treft het bestuur een
(voorlopige) voorziening, zo veel mogelijk in de geest van het gestelde in de statuten en
reglementen. Hierover legt het bestuur verantwoording af in de jaarvergadering.
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin de statuten niet of niet volledig voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet en/of de statuten.
3. Een voorstel tot het vaststellen van een reglement of tot wijziging van een reglement kan
worden gedaan door het bestuur of door een lid, in overeenstemming met artikel 12, lid 1.
Artikel 19
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan worden gedaan door het bestuur of door een
lid, in overeenstemming met artikel 12, lid 1.
3. Tot de wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
Artikel 20
1. Het bepaalde in artikel 19, leden 1, 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.
3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening
door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

