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NAAM, ZETEL EN DUUR. 

Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: "Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen", in deze 

statuten te noemen: de Haagse Bond. 
2. De vereniging is opgericht op zeventien augustus negentienhonderd achtendertig; de duur 

van de vereniging is nadien voor onbepaalde tijd verlengd. 
3. De Haagse Bond is gevestigd te Den Haag. 
 
DOEL 

Artikel 2. 
1. De Haagse Bond stelt zich ten doel de bevordering van het tuinieren als vorm van 

vrijetijdsbesteding. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het behartigen van de belangen van de bij de Haagse Bond aangesloten verenigingen; 
b. het verkrijgen van geschikte gronden bestemd voor het aanleggen van tuincomplexen met 

een zo mogelijk permanent karakter; 
c. het geven van voorlichting en het organiseren van cursussen betreffende het tuinieren als 

amateur, alsmede het bevorderen, regelen en/of organiseren van excursies en/of 
tentoonstellingen op dit gebied; 

d. andere hem ten dienste staande wettige middelen, welke het bereiken van het doel kunnen 
bevorderen. 

 
LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE. ENZOVOORTS. 

Artikel 3. 
1. Lid kunnen zijn: 

a. amateurtuindersverenigingen, verder te noemen tuindersverenigingen,   met volledige 
rechtsbevoegdheid; 

b. volkstuindersverenigingen, verder te noemen tuindersverenigingen, met volledige 
rechtsbevoegdheid; 

c. tuindersverenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. 
2. Voorts kent de Haagse Bond: 

a. Ereleden. 
Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige personen, die geen lid zijn van een 
aangesloten vereniging en die zich jegens de Haagse Bond bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt; 

b. Leden van verdienste. 
Tot lid van verdienste worden benoemd meerderjarige personen die lid zijn van een aangesloten 
vereniging en die zich jegens de Haagse Bond bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

c. Ondersteunende leden. 
Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die de Haagse Bond steunen met een jaarlijkse bijdrage 
zonder dat daaruit voor de Haagse Bond enige verplichting voortvloeit. 

d. Kandidaat-tuinders. 
Dit zijn meerderjarige natuurlijke personen die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin 
in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin beschikbaar is. 

Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht 
van het bestuur en/of tenminste drie leden. De Algemene Vergadering kan op voordracht van het 
bestuur en/of tenminste drie leden een erelidmaatschap of een lidmaatschap van verdienste 
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ontnemen. 
Een omschrijving van de rechten en verplichtingen van ereleden, leden van verdienste, 
ondersteunende leden en kandidaatleden wordt in het huishoudelijk reglement gegeven. 

3 Uitsluitend de in lid 1 van dit artikel genoemde verenigingen zijn lid in de zin van de wet en 
worden in deze statuten als "leden" aangemerkt. 

 
TOELATING. 

Artikel 4. 
1 Het bestuur beslist over de toelating van leden. 
2 In geval van afwijzing van de aanvragende vereniging kan de Algemene Vergadering alsnog tot 

toelating besluiten. 
3 Elke vereniging die besloten heeft zich als lid bij de Haagse Bond aan te sluiten, verstrekt aan de 

Haagse Bond de nodige gegevens, zoals nader in het huishoudelijk reglement vermeld. 
4 Om als lid, bedoeld in artikel 3 lid 1 te worden toegelaten, dient de betreffende vereniging 

tenminste aan de volgende eisen te voldoen: 
a. de verenigingsstatuten mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Haagse Bond; 
b. er mag geen oneigenlijk gebruik worden gemaakt van de doelstellingen, zoals die zijn vermeld 

in artikel 2 van deze statuten; 
c. er moet een rechtsgeldig besluit zijn genomen in de Algemene Vergadering van de 

aanvragende vereniging tot aansluiting bij de Haagse Bond; 
d. de toetredende vereniging verbindt zich voor een lidmaatschap van de Haagse Bond voor een 

termijn van tenminste drie jaar. 
 
 AANVANG LIDMAATSCHAP.  

Artikel 5. 
1 Het lidmaatschap vangt aan bij de toetreding tot de Haagse Bond. 
2 Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur van de Haagse Bond schriftelijk 

verstrekte kennisgeving van toelating. 
 
EINDE LIDMAATSCHAP. 

Artikel 6. 
1 Het lidmaatschap eindigt: 

a. wanneer de vereniging ophoudt te bestaan als rechtspersoon; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de Haagse Bond; 
d. door ontzetting (royement). 

2 Mits de genoemde termijn in artikel 4.4.d is gerespecteerd, kan een lid uitsluitend opzeggen 
per brief met ontvangstbevestiging tegen het einde van het boekjaar, volgend in dat waarbij 
wordt opgezegd. De Haagse Bond is verplicht de ontvangst van deze brief binnen veertien 
dagen schriftelijk te bevestigen. 
Het besluit tot opzegging moet genomen zijn op een Algemene Vergadering van de 
vereniging, waarin tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig 
is en tenminste tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich voor de opzegging 
van het lidmaatschap bij de Haagse Bond uitspreekt. Het opzeggingsbesluit is niet van kracht 
als het bestuur van de Haagse Bond geen convocatie voor die Algemene Vergadering heeft 
ontvangen, uittreden niet als agendapunt is vermeld en het bestuur niet de gelegenheid heeft 
gehad het aanblijven als lid bij de Haagse Bond in de vergadering te bepleiten. 
De convocatie voor een Algemene Vergadering, waar zulk een voorstel behandeld zal 
worden, dient tenminste vier weken voordien verzonden te worden. 
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3 Opzegging door de Haagse Bond kan geschieden, mits de Algemene Vergadering dit 
goedkeurt, tegen het einde van het boekjaar volgend op dat, waarin wordt opgezegd en dit 
door het bestuur schriftelijk aan het lid kenbaar is gemaakt indien: 
a. een lid niet meer voldoet aan de vereisten welke door de statuten voor het lidmaatschap 

zijn gesteld; 
b. redelijkerwijs van de Haagse Bond niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren. 
4 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand, nadat 

een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem 
bekend is geworden of is medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 
Vorenstaande geldt niet indien de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard. 

5 Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid: 
a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Haagse Bond; 
b. de Haagse Bond zodanig benadeelt, dat redelijkerwijs van hem niet kan worden gevergd 

het lidmaatschap te laten voortduren. 
6 Het bestuur zal van de rechten zoals omschreven in lid 5 van dit artikel niet eerder gebruik 

maken, dan nadat het lid is gehoord en in gebreke is gesteld en het lid de gelegenheid heeft 
gekregen om binnen een maand de onregelmatigheden te herstellen respectievelijk aan zijn 
verplichtingen te voldoen. 

7 In gevallen dat het bestuur tot het uitspreken van een opzegging of ontzetting (royement) is 
overgegaan, bestaat voor het lid de mogelijkheid om binnen een maand nadat hij bij een 
schrijven met ontvangstbevestiging van het besluit tot ontzetting in kennis is gesteld 
schriftelijk in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. De kosten verbonden aan de 
beroepsprocedure worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de 
schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen. 
 

GELDMIDDELEN. 

Artikel 7. 
1 De geldmiddelen worden gevormd door: 

a. contributie; 
b. gekweekte rente; 
c. bijdragen van de ondersteunende leden; 
d. andere baten. 

2 De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester. 
 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN. 

Artikel 8. 
De leden, genoemd in artikel 3 lid 1 van deze statuten, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 
bijdrage (contributie) welke per lid kan verschillen en door de Algemene Vergadering wordt 
vastgesteld. 
De wijze waarop en de datum waarvoor betaald dient te worden, wordt bepaald in het huishoudelijk 
reglement. 
De genoemden in artikel 3 lid 2 sub c. en d. zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, 
welke door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. 
De genoemden in artikel 3 lid 2 sub a. en b. van deze statuten zijn geen contributie verschuldigd. 
 
BOEKJAAR. 

Artikel 9. 
Het boekjaar (verenigingsjaar) van de Haagse Bond valt samen met het kalenderjaar. 
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BESTUUR. 

Artikel 10. 
1 het bestuur is belast met het besturen van de Haagse Bond - met uitzondering van die handelingen als 

zodanig in de statuten vermeld - de handhaving en de naleving van de besluiten van de Algemene 
Vergadering. 

2 Besluiten van het bestuur behoeven een volstrekte meerderheid (meer dan de helft van de stemmen) 
van de ter vergadering aanwezige bestuurders, tenzij de statuten anders bepalen. Elk bestuurslid 
brengt een stem uit. Voor het nemen van een rechtsgeldig besluit is het noodzakelijk dat tenminste 
twee/derde van het aantal bestuurders ter vergadering aanwezig is. 

3 Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar. De vergadering wordt uitgeschreven door de 
secretaris in overleg met de voorzitter. Buiten de reguliere bestuursvergaderingen hebben 
tenminste drie leden van het bestuur het recht een vergadering bijeen te roepen. Voorts is het 
bestuur verplicht minimaal twee maal per jaar overleg te voeren met de voorzitters of 
plaatsvervangers van de aangesloten verenigingen. Bij deze overlegvergaderingen dienen 
tenminste twee bestuursleden aanwezig te zijn. 

4 Het bestuur van de Haagse Bond bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen leden, te weten: 
a. een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. 

Deze bestuursleden worden in functie gekozen door de Algemene Vergadering; en 
b. overige bestuursleden die eveneens worden gekozen door de Algemene Vergadering. Deze 

bestuursleden worden voorgedragen door de besturen van de aangesloten verenigingen, die 
hiervoor een inspanningsplicht hebben. 

5 Van het totaal aantal bestuursleden mogen maximaal twee personen worden gekozen die geen lid 
zijn van een van de aangesloten tuindersverenigingen. 

6 Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering 
en/of het bestuur. Besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen wanneer een meerderheid 
aanwezig is. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. 

7 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te 
laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur als zodanig worden benoemd. Een 
uitzondering hierop vormt de bondstaxatiecommissie en de commissie van advies. De benoeming 
van deze commissies dient door de Algemene Vergadering te worden bekrachtigd. Een 
omschrijving van de samenstelling en de algemene bevoegdheden van commissies, met 
uitzondering van de commissie van onderzoek, wordt in het huishoudelijk reglement gegeven. 

8 Het bestuur is bevoegd, mits de betreffende goedgekeurde begrotingspost niet wordt overschreden 
met meer dan tien procent (10%), uitgaven te doen voor de aanschaf van roerende zaken alsmede 
opdrachten te verstrekken welke uitgaven voor de Haagse Bond tot gevolg hebben. Voor deze 
overschrijdingen is toestemming vereist van tenminste twee/derde van de aanwezige 
bestuursleden. Voor het sluiten van overeenkomsten inzake kopen, verkopen, verwerven, 
vervreemden, huren, verhuren of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
kredietovereenkomsten en/of het sluiten van overeenkomsten waarbij de Haagse Bond zich als borg 
of medeschuldenaar verbindt is voorafgaande toestemming nodig van de Algemene Vergadering. 

9 De taakstelling van de bestuursleden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 
10 Behalve de tot het dagelijks bestuur behorende functies worden de overige bestuursfuncties in 

onderling overleg tussen de bestuursleden verdeeld. 
11 Jaarlijks treedt een derde van de bestuursleden af. Aftredende bestuursleden zijn terstond 

herkiesbaar. Bij de inwerkingtreding van deze statuten wordt een rooster van aftreden opgemaakt 
waarbij de voorzitter, secretaris en/of penningmeester niet in hetzelfde jaar kunnen aftreden. Bij 
tussentijdse vervanging van een bestuurslid neemt het opvolgende bestuurslid de plaats in van zijn 
voorganger op het rooster van aftreden. 

12 Een bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur tot de eerstvolgende Algemene Vergadering 
worden geschorst indien: 
a. het betreffende bestuurslid naar het oordeel van het bestuur handelt in strijd met de wet, in het 

bijzonder het Burgerlijk Wetboek, de statuten en reglementen en/of besluiten van de Algemene 
Vergadering en het bestuur van de Haagse Bond; 
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b. het betreffende lid naar het oordeel van tenminste twee/derde meerderheid van het bestuur de 
belangen van de Haagse Bond niet naar behoren behartigt. 

13 In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt het voorstel om het betrokken bestuurslid te 
ontslaan voorgelegd aan deze vergadering. Het geschorste bestuurslid wordt in deze vergadering in 
de gelegenheid gesteld zich te verdedigen. De Algemene Vergadering besluit of het betrokken 
bestuurslid wordt ontslagen. Hiervoor is tenminste een meerderheid van twee/derde van de 
aanwezige stemmen noodzakelijk. Indien deze meerderheid niet bereikt wordt, wordt de 
schorsing opgeheven. 

14 Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang: 
a. bij overlijden van het bestuurslid; 
b. bij beëindiging van het lidmaatschap bij de aangesloten vereniging waarvan het betreffende lid 

deel uitmaakt, tenzij gebruik kan worden gemaakt van artikel 10 lid 5; 
c. bij beëindiging van het lidmaatschap van zijn/haar vereniging bij de Haagse Bond; 
d. bij ontslag door de Algemene Vergadering; 
e. bij ontslag op initiatief van het bestuurslid; 
f. bij beëindiging van de periode waarvoor het bestuurslid werd verkozen, tenzij herbenoeming 

plaatsvindt. 
15 In alle gevallen dienen de in zijn/haar bezit zijnde administratieve bondsbescheiden en verdere 

eigendommen van de Haagse Bond binnen veertien dagen overgedragen te worden aan het 
secretariaat van de Haagse Bond. 

 
VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 11. 
1 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee 

gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, onverminderd het in lid 3 van dit artikel 
bepaalde. 

2 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van een volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan 
derden, de Haagse Bond binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. 

3 De voorzitter, of bij diens ontstentenis de secretaris, vertegenwoordigt de Haagse Bond bij 
rechtsprocedures na daartoe verkregen schriftelijke machtiging met de handtekening van tenminste 
twee derde van het aantal bestuursleden. 

 
ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 12. 
1 Alle besluiten die door de Algemene Vergadering rechtsgeldig worden genomen zijn bindend 

voor alle aangesloten verenigingen ongeacht of deze al dan niet vertegenwoordigd waren bij het 
nemen van een besluit. 

2 Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. 
3 Jaarlijks worden minimaal twee vergaderingen gehouden en wel: 

a. een voorjaarsvergadering, uiterlijk te houden in de maand mei, waarin behandeld worden: 
− het jaarverslag van het door het bestuur in het afgelopen jaar gevoerde beleid; 
− het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat 

van baten en lasten inzake de Haagse Bond en de door de Haagse Bond in het leven geroepen 
instellingen. De balans en de staat van baten en lasten dienen vergezeld te gaan van een 
schriftelijke verklaring van de Commissie van Onderzoek, waaruit blijkt: ten eerste dat 
de financiële stukken zijn gecontroleerd; ten tweede dat de commissie accoord gaat met 
het gevoerde beleid; 

− voorts dienen de stukken vergezeld te gaan van een lijst met handtekeningen van alle 
bestuurders waarmee deze zich individueel accoord verklaren met de cijfers; overige 
voorstellen, ingediend door het bestuur en/of aangesloten leden; 

− het benoemen van (reserve)commissieleden voor de aanvulling van de Commissie van 
Onderzoek; 

− (her)benoeming van leden voor het bestuur; 
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b. een najaarsvergadering uiterlijk te houden in de maand november waarin te behandelen: 
− de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; 
− overige voorstellen ingediend door het bestuur en/of leden. 

4 Op verzoek van tenminste vijf bij de Haagse Bond aangesloten tuindersverenigingen dient het 
bestuur een extra vergadering uit te schrijven. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een opgave 
van de punten die men ter behandeling voordraagt. 
Het standpunt van het bestuur dient vooraf aan de vergadering, welke gehouden dient te worden 
binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, vermeld te worden. 

5 Tot de Algemene Vergaderingen van de Haagse Bond hebben toegang: 
a. de afgevaardigden van de aangesloten verenigingen en/of de plaatsvervangers; zij mogen geen 

lid van het bestuur van de Haagse Bond zijn; 
b. het bestuur van de Haagse Bond; 
c. personen die door het bestuur zijn uitgenodigd; 
d. belangstellenden tot een maximum van twee personen per aangesloten vereniging. 

6 Afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden gekozen in de Algemene Vergaderingen van de 
aangesloten vereniging. De benoeming van deze vertegenwoordigers geschiedt voor onbepaalde 
tijd. 

7 Het bestuur van de aangesloten vereniging stelt de secretaris in kennis van de namen van de 
afgevaardigden en de plaatsvervangers en meldt mutaties. 

8 Stemrecht op de Algemene Vergadering is voorbehouden aan de afgevaardigde van de vereniging 
of bij ontstentenis de plaatsvervanger. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 

9 Elke aangesloten vereniging brengt op de Algemene Vergadering een aantal stemmen uit naar 
gelang van het aantal bij deze vereniging ingeschreven leden op de navolgende wijze: 
a. voor personen die een tuin in gebruik hebben en waarvoor aan de Haagse Bond volledige 

contributie wordt betaald; bij een tot en met vijfentwintig leden, een stem; 
b. bij zesentwintig tot en met vijftig leden, twee stemmen; 
c. bij eenenvijftig tot en met eenhonderd leden, drie stemmen; 
d. daarboven voor elke vijftig leden of gedeelte daarvan, een stem. 
Het ledental voorkomende in de centrale administratie van de Haagse Bond op de eerste dag van de 
maand voorafgaande aan die waarin de Algemene Vergadering wordt gehouden is hiervoor 
bepalend. 

 
BIJEENROEPING.  

Artikel 13. 
1 De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. 
2 De oproeping geschiedt schriftelijk aan de laatst bekende adressen van de secretariaten van de 

aangesloten verenigingen. 
3 De beschrijvingsbrief wordt uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering aan de 

aangesloten verenigingen toegezonden op de wijze als omschreven in dit artikel onder lid 2. 
4 De termijn van oproeping bedraagt tenminste vier weken, tenzij uit de Wet of uit deze statuten 

een kortere oproepingstermijn voortvloeit. 
5 De aangesloten verenigingen dragen zorg, dat de in de beschrijvingsbrief voor enige Algemene 

Vergadering opgenomen agendapunten tijdig in haar Algemene Vergadering zijn behandeld. 
6 Met bestuur is op schriftelijk verzoek met opgave van de te behandelen onderwerpen, van 

tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van het 
totaal aantal stemmen, dan wel vijf aangesloten verenigingen, verplicht tot het bijeenroepen van 
een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 
verzoek. In overleg met verzoekers kan een langere termijn worden overeengekomen. Het 
standpunt van het bestuur dient vooraf aan de vergadering, welke gehouden dient te worden 
binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, vermeld te worden. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 2 van 
dit artikel, dan wel bij advertentie in tenminste een veel gelezen plaatselijk dagblad. 
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De verzoekers zijn gehouden de aan die Algemene Vergadering verbonden kosten voor hun 
rekening te nemen, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. 
 

VOORZITTERSCHAP. 

Artikel 14. 
1 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Haagse Bond. Bij 

ontstentenis van de voorzitter treedt de tweede voorzitter op. Indien de tweede voorzitter eveneens 
afwezig is, treedt een van de andere bestuursleden - door het dagelijks bestuur aan te wijzen - als 
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
Algemene Vergadering zelf daarin 

2 Van het behandelde in elke Algemene Vergadering worden door de secretaris of een door het 
bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op dezelfde of de eerstvolgende 
Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en de 
secretaris worden ondertekend. 

 
BESLUITVORMING. 

Artikel 15. 
1. Om op een Algemene Vergadering rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen moet een zodanig 

aantal leden tegenwoordig zijn, als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het totaal aantal 
stemmen. 

2. Op een Algemene Vergadering kunnen geen besluiten worden genomen over zaken, die niet in de 
Beschrijvingsbrief (agenda) zijn opgenomen, behoudens het gestelde in sub 9 van dit artikel. 

3. Het tijdens de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van 
een 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 in dit lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats,  wanneer de meerderheid van de Algemene 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. 

4. 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. Blanco en niet op 
geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft 
een tweede stemming plaats. Heeft als dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen 
dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 
Bij laatstgenoemde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij voorafgaande 
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het 
geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op 
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot wie van beiden 
is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het 
voorstel verworpen. 

7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is ook mogelijk, tenzij 
door een of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming wordt verlangd. 

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een Algemene Vergadering bijeen, 
heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 
Algemene Vergadering. 
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9. Zolang in een Algemene Vergadering alle aangesloten verenigingen middels afgevaardigden 
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent 
alle aan de orde komende onderwerpen - behalve een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - 
ook al heeft geen schriftelijke oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze 
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van Algemene 
Vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

 
STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 16. 
1. In de statuten van de Haagse Bond kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit 

van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 
van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op het 
secretariaat voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de Algemene 
Vergadering wordt gehouden. Bovendien moet een afschrift van zulk een voorstel aan de 
secretariaten van de aangesloten verenigingen worden toegezonden en wel op een zodanig tijdstip, 
dat de secretariaten eveneens tenminste zeven dagen van tevoren de stukken ontvangen. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een 
Algemene Vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. 
Is niet tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt na tenminste een week doch in 
ieder geval binnen vier weken daarna een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, waarin 
over het voorstel zoals het in de vorige Algemene Vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal tegenwoordige leden een besluit kan worden genomen mits met meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Voor het compareren bij het verlijden van de desbetreffende akte zijn de voorzitter en de secretaris 
hetzij gezamenlijk dan wel ieder afzonderlijk bevoegd. 

5. Het bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken, zodat deze gewijzigde statuten kunnen worden 
ingeschreven in het Verenigingsregister binnen het gebied waar de Haagse Bond statutair is 
gevestigd. 

 
COMMISSIE VAN ONDERZOEK. 

Artikel 17. 
1. Mede op grond van het Burgerlijk Wetboek benoemt de Algemene Vergadering jaarlijks een 

Commissie van Onderzoek. 
2. De commissie vormt zich jaarlijks een mening over het bestuursbeleid en over het financiële 

beleid. Zij onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting en brengt aan de 
Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie alle 
door haar gevraagde informatie te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

3. De commissie bestaat uit drie personen. Commissieleden mogen geen lid zijn van het bestuur; zij 
worden gekozen door de Algemene Vergadering. 

4. Aan de commissie kunnen ten hoogste twee reserveleden, een eerste en een tweede reservelid, 
worden toegevoegd; het in het vorige lid bepaalde is op hen van overeenkomstige toepassing. Bij 
tussentijdse eindiging van de functie van een commissielid neemt in eerste instantie het eerste 
reservelid de plaats in als vast commissielid en zal dan ook als zodanig volwaardig functioneren. 

5. Benoeming van de leden en reserveleden van de commissie geschiedt op niet-bindende voordracht 
van het bestuur of een lid. 

6. Een lid van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen; ook 
ontslagname door een commissielid is mogelijk. 
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Een lid of reservelid van de commissie kan worden geschorst indien hij/zij in strijd handelt met de 
wet, statuten of reglementen van de Haagse Bond of indien hij het deugdelijk functioneren van de 
commissie op een ernstige wijze belemmert; schorsing geschiedt door het bestuur, uitsluitend op 
unaniem verzoek van de overige leden en reserveleden van de commissie; opheffing van de 
schorsing kan op gelijke wijze geschieden. 
De schorsing duurt uiterlijk tot de eerstvolgende Algemene Vergadering; gedurende de schorsing 
neemt het bij het schorsingsbesluit daartoe aangewezen reservelid de plaats van het geschorste lid in. 

7. Nadere regelingen betreffende het functioneren van de Commissie van Onderzoek worden in het 
huishoudelijk reglement opgenomen. 

 
ONTBINDING. 

Artikel 18. 
1. De Haagse Bond wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, na 

faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel 
hetzij door insolventie, door het geheel ontbreken van leden of door de rechter in die gevallen die 
de wet bepaalt. 
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing op een besluit 
tot ontbinding. 

2. Met batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid 
waren. leder lid ontvangt een aan hun ledental gerelateerd deel. Bij het besluit tot ontbinding kan 
echter ook door de Algemene Vergadering een andere bestemming aan het batig saldo worden 
gegeven. 

3. Het archief van de Haagse Bond zal alsdan aan een door de Algemene Vergadering aan te wijzen 
natuurlijke- of rechtspersoon ter bewaring worden aangeboden. 

 
HUISHOUDELHK REGLEMENT. 

Artikel 19. 
1. Een door de Algemene Vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement stelt nadere 

bepalingen vast over het beheer en de organisatie van de Haagse Bond. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en met de wet ook daar 

waar die geen dwingend recht bevat. 
 
SLOTBEPALINGEN. 

Artikel 20. 
Beslissingen in alle zaken, waarin bij de wet, statuten of huishoudelijk reglement niet is voorzien, 
berusten, behoudens de verantwoording aan de Algemene Vergadering, bij het bestuur. 
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