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VASTLEGGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING IN EEN NOTARIELE AKTE.

Heden de vijf en twintigste september negentienhonderd acht en negentig verschenen voor mij,

Mr……….. De comparanten………….

De comparanten verklaarden:

INLEIDING

De vereniging is opgericht op vijftien november  negentienhonderd zeven en dertig. De statuten zijn 
nog niet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de 
vereniging van een en twintig februari negentienhonderd acht en negentig en een en dertig augustus
negentienhonderd acht en negentig is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in 
een notariële akte. Een uittreksel van de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht. 
De statuten luiden zoals hierna omschreven.

STATUTEN

Naam en zetel 

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: VOLIERE VOGELVERENIGING “ZANGLUST”.
2. Zij heeft haar zetel in gemeente Rijssen.
3. De vereniging is aangesloten als afdeling bij de “Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers” en 

erkent mede de statuten en het huishoudelijk reglement van deze bond.

Doel

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is: de bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis, de 
vogelstand en de vogelliefhebberij, in de ruimste zins des woords.

2. De vereniging stelt zich voor, alle vogelliefhebbers in de vereniging te doen opnemen.

Duur

Artikel 3

1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk en mondeling als lid bij het bestuur hebben aangemeld en 

door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven 
verklaring. De leden dienen in te stemmen met de statuten en reglementen van de 
vereniging. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog 
tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging 
worden verkregen.



4. Leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden, jeugdleden, ereleden en 
leden van verdienste:
- gewone leden, dit zijn leden van 18 jaar en ouder;
- jeugdleden, dit zijn personen jonger dan 18 jaar;
- ereleden en leden van verdienste, dit zijn personen die zich op een of andere wijze 

verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de door de dood van het lid;
b. Door opzegging door het lid;
c. Door opzegging door de vereniging;
d. Door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 
boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn 
van tenminste 4 weken. \indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt 
onmiddellijk:
a. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren.
b. Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld.
c. Binnen een maand nadat een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in 

een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende 

boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- Wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een  

november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het 
lopende boekjaar heeft voldaan;

- Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door 
de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De  opzegtermijn is ten minste 4 
weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerst volgende boekjaar. De opzegging kan evenwel 
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer  het lid de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo 
spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is
bevoegd binnen 1 maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij 
algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het  beroep is het 
lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage 
voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.



Donateurs

Artikel 6

1. Donateurs en donatrices zijn personen die de vereniging steunen door een jaarlijkse bijdrage,
verder te regelen in het huishoudelijk reglement.

2. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd 
het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

3. Donateurs hebben uitsluitende het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij 
hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Geldmiddelen

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van de leden;
b. Donaties;
c. Eventuele andere baten;

De contributies worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

Bestuur

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat  ten minste uit drie natuurlijke personen, die uit hun midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het bestuur kan eventueel 
uitgebreid worden met meerdere commissarissen.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de 
vereniging. De algemene ledenvergadering  stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 
ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot 
schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden 
daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid 
gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Onder een jaar 
wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijks algemene 
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster.

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het 
bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 
tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. 



8. Naast het gewone bestuur van de vereniging kan eventueel, wanneer dit door het bestuur 
nodig wordt geacht, een tentoonstellingsbestuur worden benoemd. Het 
tentoonstellingsbestuur is ten allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur.

9. Zo mogelijk zal door het bestuur en het tentoonstellingsbestuur jaarlijks een tentoonstelling 
worden georganiseerd, eventueel in samenwerking met andere afdelingen van de 
“Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers”.

10. Het huishoudelijk reglement regelt de werkzaamheden  van ieder bestuurslid.

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd 

te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 

secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met  de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is 
gevestigd.

Artikel 12

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de 
donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene 
ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin
het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te 
voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid en een jeugdlid heeft ieder lid een stem in de 
algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigde 
schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan 
voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergaderingen 
worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.



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 tussenstemming.

Artikel 13 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, 
door de tweede voorzitter en bij diens afwezigheid door de secretaris. Zijn geen 
bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de 
uitslag van de stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit, voor zover  werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 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.

3. 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 eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgelegd en ten blijke daarvan door 
de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt er tenminste een
algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In 
deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van 
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten 
en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze 
stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop 
van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen  van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze 
verplichtingen nakomen. 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene 
ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld 
in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene 
ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het 
bestuur mogen uitmaken. 

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.



5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De 
commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit,

Artikel 15

1. De algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeen geroepen zo dikwijls het 
dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is 
het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van een algemene ledenvergadering, te houden 
binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven,  kunnen de verzoekers zelf tot de bijeen roeping  van de 
algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een 
advertentie in ten minste een veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen 
dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de 
notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling 
aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping 
worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slecht plaatshebben door een besluit  van de algemene 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van  een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten te minste vijf dagen voor de dag van de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot afloop van 
de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 
besloten met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen op de algemene 
jaarvergadering.

4.  De statutenwijziging  treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van de statutenwijziging  te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het en het 
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden 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 en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17



1. Het bepaalde in artikel 6 leden 1, 2, 3 en 5 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 haar batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het 
doel van de vereniging. 

3. De vereffening geschiedt 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”.

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer 
aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende
tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als 
zodanig is aangewezen. 

Reglementen

Artikel 18 

1.  In de algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vast stellen en wijzigen, 
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt 
voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze 
statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 
leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten dat het bestuur van de vereniging thans is samengesteld als 
volgt:

1. De heer GERRIT BRINKMAN, de comparant sub 1, als voorzitter;
2. De heer ALBERT BELTMAN, de comparant sub 2, als secretaris;
3. De heer  ENGBERTUS MEKENKAMP, de comparant sub 3, als penningmeester;
4. De heer GERRIT SCHOTHANS,  als tweede voorzitter;
5. DE heer JACOBUS SCHELLEVIS, als tweede secretaris;
6. De heer ANDRIES SLAGMAN, als tweede penningmeester;
7. De heer GERRIT VAN MUNSTER, als ringcommissaris.

Slot akte

De comparanten zijn mij, notaris-plaatsvervanger, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Rijssen, op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze 
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige 



voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 
comparanten en mij, notaris-plaatsvervanger, ondertekend.

De voorzitter GERRIT BRINKMAN

De secretaris ALBERT BELTMAN

De penningmeester ENGBERTUS MEKENKAMP



HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
De Volière Vogelvereniging Zanglust te Rijssen zal in dit huishoudelijk reglement 
vereniging worden genoemd.

Artikel 2
De rechten en plichten van de leden worden, voor zover zij niet zijn vastgelegd in de 
statuten van de vereniging, in dit huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 3
De leden van de vereniging hebben het recht:

a) Alle ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en deel te nemen aan 
de door de vereniging te organiseren activiteiten;

b) Voorstellen in het belang van de vereniging in te dienen op alle vergaderingen 
van de vereniging;

c) Gekozen te worden voor een bestuursfunctie binnen de vereniging, als zij 
tenminste 18 jaar oud zijn (op voorstel van de leden kunnen zij voorgedragen 
worden, deel uit te maken van het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers);

d) Lid te worden van een speciaalclub binnen de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers.

Artikel 4
Tot ereleden kunnen, op voorstel van het bestuur of tenminste 5 leden, benoemd 
worden, die leden, die zich meerdere jaren bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
binnen de vereniging. Bovendien dienen zij 20 jaar onafgebroken lid te zijn geweest 
van de vereniging en de leeftijd van 65 jaar te hebben bereikt. Tot leden van verdienste 
kunnen, op voorstel van het bestuur of tenminste 5 leden, benoemd worden, die
leden, die zich meerdere jaren bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt binnen de 
vereniging maar nog geen 20 jaar lid zijn geweest. Ereleden en leden van verdienste 
hebben dezelfde rechten en plichten als de gewone leden.



Artikel 5
Het royement wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement van de 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Zij die als lid geroyeerd zijn, kunnen pas weer 
als lid worden toegelaten tijdens de jaarvergadering met goedkeuring van 2/3 
meerderheid van de stemmen en met goedkeuring van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers.

Artikel 6
Royement kan geschieden op grond van de volgende feiten:

a) Contributieschuld, na een aanmaning (schriftelijk aangetekend);
b) Handelen in strijd met de statuten en/of dit reglement;
c) Wangedrag jegens de vereniging;
d) Opzettelijke fraudepraktijken tijdens een tentoonstelling;
e) Het opzettelijk verwerpen van genotuleerde vergaderingsverslagen.

Artikel 7
Geroyeerde of afgevoerde leden verliezen alle rechten, voordien aan het lidmaatschap 
verbonden, ingaande de datum vastgesteld op de ledenvergadering of de eerste van 
de maand volgend op het afvoeringsbesluit van de ledenvergadering. Verder leveren zij
binnen 8 dagen alle aan de vereniging toebehorende eigendommen in bij het bestuur. 
Zij, die als lid zijn afgevoerd, anders dan op eigen verzoek, kunnen eerst weer als lid 
worden toegelaten op voorstel van het bestuur of tenminste 5 leden en met 
goedkeuring van de op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

HET BESTUUR

Artikel 8
Het bestuur wordt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen gekozen door en uit 
de gewone leden op de jaarvergadering. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 leden. 
Bestuursvacatures dienen op de ledenvergadering voorafgaand aan de 
jaarvergadering bekend gemaakt te worden. Op deze vergadering dienen dan 
kandidaten of eventueel tegenkandidaten gevraagd of gesteld te worden, met een 
uitloopdatum die door het bestuur of de ledenvergadering vastgesteld kan worden.
Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door de 
bestuursleden onderling verdeeld. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar 
gekozen, zij kunnen zich daarna direct weer herkiesbaar stellen.



Artikel 9
In het eerste jaar zijn aftredend de voorzitter en de 2e secretaris, in het tweede jaar de 
secretaris en de 2e penningmeester, terwijl dit in het derde jaar de penningmeester, de
2e voorzitter en de ringcommissaris zijn. Het is mogelijk dat een bestuurslid tijdelijk 
meerdere functies verricht; over de duur hiervan beslist de leden– of 
bestuursvergadering. 
Tussentijds gekozen leden treden af op het tijdstip waarop degene in
wiens plaats hij of zij is gekozen, moest aftreden.

DE VOORZITTER

Artikel10
De voorzitter leidt de vergaderingen en in overleg met de overige bestuursleden stelt 
hij of zij datum, tijdstip en plaats van de ledenvergaderingen vast. De andere taken van 
de voorzitter zijn:

a) Op de vergaderingen verleent hij of zij aan ieder, op een daartoe gedaan 
verzoek, het woord en ontneemt dit indien hij of zij dat wenselijk acht;

b) Met zijn of haar handtekening bekrachtigt hij of zij de vergaderingsnotulen en, 
indien noodzakelijk, de officiële stukken van de vereniging.

c) Hij of zij draagt zorg voor de naleving van de statuten en de huishoudelijke 
reglementen van zowel de vereniging als de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers. Bij ziekte of verhindering wordt de voorzitter vervangen door 
de 2e voorzitter of de 1e secretaris.

DE SECRETARIS

Artikel 11
De secretaris is belast met:

a) Het bijhouden van de vergaderingsnotulen van de vereniging;
b) Het voeren van de verenigingscorrespondentie, waarvan hij of zij kopie houdt;
c) Het verzorgen van het archief van de vereniging;
d) Het convoceren van de vergaderingen;
e) Het regelen van de verkiezingen;
f) Het uitbrengen van een jaarverslag;
g) Het tekenen, met de voorzitter, van alle vergaderingsnotulen en, indien 

noodzakelijk, de officiële stukken van de vereniging;
h) Het, in overleg, regelen van alle bestuursvergaderingen;

De taken onder a en f genoemd, kunnen eventueel toegewezen worden aan een ander 
bestuurslid.



DE PENNINGMEESTER

Artikel 12
De penningmeester is belast met:

a) Alle geldzaken betreffende de vereniging;
b) Het incasseren van de contributie en het betalen van de contributie aan de

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers;
c) Betalingen n.a.v. deugdelijke kwitanties;
d) Het samenstellen van een duidelijk verslag over het afgelopen boekjaar,

behandelend de inkomsten en uitgaven;
e) De belegging van gelden, die niet voor direct gebruik nodig zijn, in overleg

met de overige bestuursleden;
f) Het geven van alle inlichtingen aangaande kasboek en kasbescheiden aan

zijn of haar medebestuursleden en de kascontrolecommissie (die op de 
ledenvergadering aangewezen wordt).

DE RINGCOMMISSARIS

Artikel 13
De ringcommissaris draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding van de door de 
leden aangevraagde ringen. Hieronder wordt verstaan:

a) Het tijdig bestellen van de ringen;
b) Het bijhouden van een deugdelijk kweeknummerregister van de leden;
c) Het op tijd betalen van de ringen aan de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers;
d) Het tijdig distribueren van de binnengekomen ringen onder de leden.

Artikel 14
Wanneer een bestuurslid is afgetreden, levert hij of zij, binnen 8 dagen na
aftreden alle aan de vereniging toebehorende gelden en/of bescheiden in
bij het bestuur.



Artikel 15
Bestuursleden kunnen voortijdig uit hun functie ontheven worden op
voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste vijf leden. Het
voorstel, met motivatie moet voor of tijdens de ledenvergadering ingediend
worden. Redenen om bestuursleden voortijdig uit functie te ontheffen zijn:

a) Het handelen in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement van
de vereniging;

b) Het handelen in strijd met de belangen van de vereniging;
c) Het niet naar behoren vervullen van zijn of haar taak;
d) Wangedrag ten opzichte van de vereniging.

Artikel 16
De contributie voor leden en donateurs/donatrices wordt op de jaarvergadering 
vastgesteld, met dien verstande dat jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en 
donateurs/donatrices de helft van de contributie betalen.

Artikel 17
Voor jeugdleden gelden dezelfde rechten en plichten als voor seniorleden, met 
uitzondering dat zij geen stemrecht hebben.

Artikel 18
De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en 
de besluiten, genomen op een ledenvergadering en opgenomen in de notulen van de 
betreffende vergadering van de vereniging.

Artikel 19
Per jaar worden minimaal 6 ledenvergaderingen gehouden. De jaarvergadering wordt 
zo mogelijk in februari gehouden. Een buitengewone algemene ledenvergadering kan 
belegd worden, wanneer het bestuur of tenminste tien leden dit nodig of wenselijk 
achten. Een bestuursvergadering kan belegd worden, wanneer een bestuurslid dit 
nodig acht.

Artikel 20
Stemmen over personen of zaken aangaande personen wordt schriftelijk gedaan; over 
verenigingszaken kan dit mondeling gedaan worden.
Stemrecht hebben alleen die leden die op de vergadering aanwezig zijn.
Ongeldige stemmen zijn die stembiljetten, waarop meer namen voorkomen dan er 
vacatures zijn of waarop alle kandidaten doorgehaald of die blanco zijn.
Zich herkiesbare stellende bestuursleden kunnen, indien bij de vergadering daartegen 
geen bezwaar bestaat, bij acclamatie worden herkozen.



Artikel 21
Naar de districtsvergadering, uitgaande van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, worden twee(bestuurs)leden afgevaardigd.

Artikel 22
Voorstellen tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement kunnen door 
het bestuur of tenminste vijf leden ingediend worden. Op de eerstvolgende 
ledenvergadering kunnen de voorstellen dan in behandeling worden genomen. Deze 
voorstellen tot wijziging dienen, samen met de motivatie, op de convocatie vermeld te 
worden.

Artikel 23
Regeling informatiebeheer van Vogelvereniging VV Zanglust mbt de gedragscode 
privacy gevoelige gegevens:

A. DOEL:
Het stellen van regels ter bescherming van de privacy van de leden van VV Zanglust te 
Rijssen.
Kortweg komt het erop neer dat er een verplichting bestaat om persoonsgegevens 
zorgvuldig te behandelen.

B. DEFINITIE:
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen of gegevens die van
invloed zijn op de wijze waarop een persoon wordt beoordeeld of behandeld.

C. BEGRIPPEN:
Verwerken:
Alle handelingen die met persoonsgegevens worden uitgevoerd, zoals het verzamelen, 
aanvullen, veranderen, vernietigen en verstrekken t.b.v. het voeren van een correct 
ledenbestand en verdere verenigingsadministratie.

Feitelijke gegevens.
Dit zijn vaststaande gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 
eventueel e-mailadres, geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap, e.d.



D. ALGEMEEN:
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt bij 
wetgeving gelegd bij degene die de gegevens beheert. In dit geval het bestuur van VV 
Zanglust.
Het opslaan van gegevens van leden heeft als doel om de administratie en service te 
optimaliseren.
Het bestuur slaat daarvoor niet meer op dan strikt noodzakelijk t.b.v. haar 
administratieve handelingen/verplichtingen.

E. BEVEILIGING:
Het bestuur van VV Zanglust draagt zorg voor:

 Optimale technische beveiliging van alle digitale persoonsgegevens door goede 
firewall applicaties en beveiligingsapplicaties.(Virusbestrijders, e.d.)

 Adequate bouwtechnische beveiliging van de systemen (gebruik van officiële 
software, etc).

 Voorkoming van misbruik en toegang door derden tot deze gegevens.
 Beperking van verstrekking van informatie, tenzij hiertoe gelast door erkende 

Nederlandse autoriteiten/wetgevende instanties.

F. OPSLAG GEGEVENS LEDEN:
Met het toetreden als lid van VV Zanglust gaat het lid accoord met het op digitale-, of 
andere wijze opslaan van zijn/haar NAW gegevens ten behoeve van serviceverlening/ 
administratie van VV Zanglust.

G. VERSTREKKING VAN GEGEVENS (INTERN):
Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden intern alleen 
gebruikt voor de interne administratieve handelingen van VV Zanglust zijnde:

 Door bestuursleden van de vereniging t.b.v. de leden-, en contributie
administratie en het doorgeven van mutaties hierin aan de NBvV.
Alsmede t.b.v. het bestellen van ringen bij de NBvV voor leden van de
vereniging.
Het organiseren van tentoonstellingen en het contracteren van
keurmeesters hiervoor.



H. VERSTREKKING VAN GEGEVENS (EXTERN):
Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie/databases worden alleen verstrekt aan 
derden, mits:

 Dit gebeurt aan overheidsinstanties door een schriftelijke aanvraag (last)
v.w.b. de ringenverstrekking, dan wel markt-, tentoonstelling-, of overige
hobby gerelateerde activiteiten;

 Informatie met betrekking tot het verkrijgen/bestellen van voorgeschreven
ringen Europese cultuurvogels worden geautomatiseerd verstrekt aan de
officiële, hiertoe aangewezen overheidsinstanties, door de NBvV
(Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers);

 Bij particuliere informatievraag wordt alleen het telefoonnummer verstrekt,
zodat de aanvrager zelf contact kan zoeken, tenzij een lid schriftelijk aan
de secretaris van de VV Zanglust heeft gemeld dit niet toe te staan;

 Hetzelfde is van toepassing op het plaatsen van foto’s van leden in het
maandblad Onze Vogels of op de site van VV Zanglust.

I. WEIGERING TOT VERSTREKKING VAN GEGEVENS:
VV Zanglust verstrekt geen informatie:

 t.b.v. reclame doeleinden, al dan niet gerelateerd aan de vogelliefhebberij;
aan particulieren of instanties, anders dan het telefoonnummer (tenzij dit
door een lid expliciet is verboden, door dat schriftelijk te hebben kenbaar
gemaakt aan de secretaris.

J. VERWIJDEREN VAN GEGEVENS:
VV Zanglust verplicht zich tot het verwijderen van alle gegevens van een lid, binnen 6 
maanden na beëindiging van het lidmaatschap.

Algemeen:
Deze gedragscode is in lijn met hetgeen hierover is opgenomen in het 
bondsvademecum van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebers).
September 2018 – Bestuur VV Zanglust.



Artikel 24
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, 
met verantwoording aan de ledenvergadering.

Opgesteld door de commissie d.d. 15 september 1971, goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering op 31 oktober 1971. Wordt gesteld in werking te zijn getreden op 1 
november 1971.
Herzien door de commissie d.d. 15 januari 1990. Goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering op 17 februari 1990. Wordt gesteld in werking te zijn getreden op 18 
februari 1990.
Herzien door de commissie d.d. 1 september 2018. Goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering op 10 september 2018. Wordt gesteld in werking te zijn getreden op 
11 september 2018.

Het dagelijks bestuur,

G. Brinkman, voorzitter
H. Pluimers, secretaris
G.W. Stam, penningmeester


