Statuten en Huishoudelijk Reglement
Statuten goedgekeurd per mei 1996.
Natuurvrienden-Zwolle, opgericht 15 augustus 1945.

Openbaar gemaakt in een bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 28 mei 1975, nr. 99.
Titel 1. Van de vereniging
artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam "Natuurvrienden-Zwolle", vereniging voor aquarium-,
terrarium- en insectariumkunde.
2. De vereniging wordt vanaf september negentienhonderd vier en negentig geacht te zijn
opgericht voor onbepaalde tijd.
3. De vereniging is gevestigd te Zwolle.
4. De vereniging kiest domicilie ten huize van haar secretaris.
Titel 2. Van het doel
artikel 2.
Het doel van de vereniging is het bevorderen, van de studie van en de liefde voor de natuur in
haar geheel, het aquarium, terrarium en insectarium in het bijzonder.
artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten ter besp reking van de liefhebberij en het daarbij doen
houden van lezingen en dergelijke;
b. het geven van voorlichting aan de leden;
c. het organiseren van tentoonstellingen;
d. het vormen van een bibliotheek;
e. het doen houden van keuringen; en
f. alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging ten goede komen.
Titel 3. Van de leden
artikel 4.
1. Leden van de vereniging zijn:
a. gewone leden (waaronder worden begrepen de in het huishoudelijk reglement nader
omschreven B-leden);
b. jeugdleden;
c. huisgenootleden;
d. ereleden.
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2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en
rechtspersonen, die het doel van de vereniging onderschrijven en op hun aanvrage door het
bestuur tot lid zijn benoemd.
3. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen, die het doel van de vereniging onderschrijven, de
leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en op hun aanvrage door het bestuur tot lid zijn
benoemd.
4. Huisgenootleden zijn natuurlijke personen, die het doel van de vereniging onderschrijven,
behorend tot een gezin waarvan één der leden gewoon lid der vereniging is en op hun
aanvrage door het bestuur tot lid zijn benoemd.
5. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die het doel van de vereniging onderschrijven en zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
(Zie ook artikel 17.)
artikel 5.
De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.
artikel 6.
1. Het lidmaatschap wordt verloren ten gevolge van:
a. overlijden van het lid;
b. schriftelijke opzegging door het lid, waarbij de in het huishoudelijk reglement vast te
stellen opzegtermijn in acht moet worden genomen;
c. een daartoe strekkend besluit van het bestuur;
d. alsmede, indien het lid een rechtspersoon is, bij de ontbinding daarvan.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1. onder c. kan alleen worden genomen, indien het lid handelt
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ledenvergadering of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt dan wel zulks heeft gedaan. Tegen dit besluit kan betrokkene in beroep gaan bij de ledenvergadering. Hangende dit beroep worden alle rechten en
verplichtingen, met uitzondering van de betaling van de contributie voor het lopende
contributiejaar, van het betrokken lid tegenover de vereniging geschorst.
artikel 7.
Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot:
a. het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van
de ledenvergadering;
b. het zich gedragen zoals het een goed lid betaamt, alsmede het in acht nemen van de grootst
mogelijke sportiviteit ten opzichte van medeleden; en
c. het betalen van de contributie waarvan de maatstaf en de wijz e van voldoening worden
geregeld in het huishoudelijk reglement.
artikel 8.
1. Het lidmaatschap geeft aan gewone leden het recht:
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a. tot het bijwonen van de ledenvergadering;
b. tot het uitoefenen van het stemrecht in de ledenvergadering;
c. tot het deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen; en
d. tot het gebruik maken van de diensten die de vereniging haar leden verleent.
2. Jeugdleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, met uitzondering van het in lid 1.
onder b. genoemde recht.
3. Huisgenootleden hebben dezelfde rechten als gewone leden.
4. In het huishoudelijk reglement wordt, voorzover nodig, de wijze waarop van de rechten
gebruik kan worden gemaakt nader geregeld.
Titel 4. Van de ledenvergadering
artikel 9.
1. De ledenvergadering is de hoogste macht in de vereniging.
2. Zij wordt gevormd door de stemgerechtigde leden van de vereniging.
artikel 10.
1. De ledenvergadering komt bijeen:
a. binnen drie maanden na het einde van het boekjaar ter behandeling van de begroting en
van de jaarstukken. In deze vergadering vindt tevens de jaarlijkse bestuursverkiezing
plaats;
b. wanneer het bestuur zulks nodig acht; en
c. op een met redenen omkleed aan het bestuur gericht verzoek van tenminste tien procent (10%), van het aantal der stemgerechtigde leden.
2. Het bestuur bericht de leden tenminste vier dagen van tevoren dat een ledenvergadering zal
plaatsvinden, onder vermelding van de agenda.
artikel 11.
1. Leden hebben het recht in de ledenvergadering
a. het woord te voeren;
b. moties in te dienen; en
c. amendementen in te dienen.
2. Leden hebben het recht schriftelijk bij het bestuur voorstellen in te dienen ter behandeling
in de eerstvolgende ledenvergadering.
Titel 5. Van het bestuur
artikel 12.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf personen en wordt altijd benoemd
door de ledenvergadering.
2. Een benoeming geldt voor ten hoogste drie jaren. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Een rooster van aftreden wordt door het bestuur opgesteld, zodanig, dat jaarlijks tenminste
2 leden aftreden, doch dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet in eenzelfde jaar
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aan de beurt van aftreden zijn.
3. Bestuursleden kunnen door de ledenvergadering van hun functie worden ontheven.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
artikel 13.
1. Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende. Het is gehouden de doeleinden van de vereniging met alle toelaatbare middelen na te streven en het is
tegenover de ledenvergadering verantwoording verschuldigd voor zijn daden de vereniging
betreffende.
2. Van de leden van het bestuur wordt initiatief en activiteit verwacht bij de uitoefening van
hun functie, welke op het behartigen van de vereniging afgestemd moeten zijn.
artikel 14.
Het bestuur is verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging na te leven en te doen naleven;
b. de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren of te doen uitvoeren;
c. voor het nakomen van de verplichtingen tegenover de leden zorg te dragen;
d. te bevorderen, dat de leden de rechten, verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging,
ten volle kunnen genieten;
e. jaarlijks aan de ledenvergadering schriftelijk een ontwerpbegroting van de inkomsten en
uitgaven voor het komende jaar voor te leggen; en
f. jaarlijks aan de ledenvergadering verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden, alsmede
schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen.
artikel 15.
1. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen.
2. Het best uur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De overige
leden van het bestuur heten commissarissen.
3. De voorzitter, de secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat
belast is met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het dagelijks bestuur.
5. De penningmeester is bevoegd te tekenen voor ontvangsten en uit te geven gelden, voor
wat dit laatste betreft tot een nader in het huishoudelijk reglement vastgesteld bedrag.
6. Commissarissen kunnen door het bestuur als p laatsvervangers en als assistenten voor de
leden van het dagelijks bestuur worden benoemd.
artikel 16.
1. Het bestuur kan zich voor de uitvoering van zijn taak doen bijstaan door leden der vereni-

4

ging, die daartoe al dan niet in een commissie worden verenigd.
2. Het bestuur is tegenover de ledenvergadering verantwoording verschuldigd voor de werkzaamheden die het door anderen laat verrichten.
Titel 6. Van ereleden en begunstigers
artikel 17.
1. Personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen op
voorstel van het bestuur door de ledenvergadering tot erelid van de vereniging worden
benoemd.
2. Een erelid is als zodanig geen contributie aan de vereniging verschuldigd.
3. Een erelid heeft het recht de ledenvergaderingen en de verenigingsbijeenkomsten te bezoeken en ontvangt de publicaties van de vereniging en heeft verder dezelfde rechten als de
gewone leden.
artikel 18.
1. Personen, die in het doel van de vereniging belangst ellen, danwel daarmee sympatiseren,
worden door het geven van een jaarlijkse bijdrage begunstiger van de vereniging. De hoogte
van de gift wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
2. Begunstigers hebben het recht de verenigingsbijeenkomsten te bezoeken en ontvangen de
publicaties van de vereniging.
Titel 7. Van de besluitvorming
artikel 19.
1. Voorzover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij volstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze.
3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter is beslissend voor de vraag of
door de vergadering een besluit is genomen en wat het besluit inhoudt.
Titel 8. Van de geldmiddelen
artikel 20.
1. De geldmiddelen van de vereniging zijn:
a. contributie;
b. entreegelden van de nieuwe leden;
c. giften van begunstigers; en
d. alle overige baten.
2. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.
Titel 9. Van het huishoudelijk reglement
artikel 21.
De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, hetwelk geen bepalingen mag
bevatten in strijd met de wet en deze statuten.
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Titel 10. Van de statutenwijziging
artikel 22.
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de ledenvergadering,
genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering, waarin tenminste 3/4 van het totale aantal stemgerechtigde leden van de
vereniging aanwezig is.
2. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering - mits gehouden tenminste 2 weken na de vorige, doch uiterlijk 2 maanden - over het
voorstel worden beslist ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigde
leden en met gewone meerderheid der stemmen.
3. In de oproep voor de ledenvergadering waarin een statutenwijziging zal worden behandeld,
moet zulks worden vermeld en eventueel ook, dat het een tweede vergadering is als bedoeld
in het vorige lid.
Titel 11. Van de ontbinding
artikel 23.
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering, waarin t enminste 3/4 van het totale aantal stemgerechtigde leden van de
vereniging aanwezig is.
2. Het bepaalde in artikel 22, leden 2 en 3 is te dezen van toepassing.
3. De ledenvergadering waarin tot ontbinding moet worden besloten, dient tenminste 1 maand
tevoren te worden aangekondigd.
4. De ledenvergadering welke tot ontbinding besluit:
a. bepaalt de wijze van afwikkeling;
b. wijst tenminste 2 vereffenaars aan; en
c. stelt de bestemming vast bij een eventueel batig saldo bij de vereffening.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 19 februari 1975, nr. 78.
Mij bekend,
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris:
het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,
J. v. Rijn van Alkemade.
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Huishoudelijk reglement (Goedgekeurd per oktober 2009)

(de tussen haakjes geplaatste cijfers en letters verwijzen naar het desbetreffende artikel en/of
lid van de statuten)

§1
(3.a.)

§2

§3

Titel 1. Van het doel
1. Als regel wordt door het bestuur minstens 10x per jaar een bijeenkomst georganiseerd ter bespreking van de liefhebberij.
2. Een act ief aandeel van de leden op deze bijeenkomsten dient zoveel mogelijk te
worden bevorderd.
3. De leden worden tijdig van de te houden bijeenkomst op de hoogte gesteld.
Het bestuur bevordert, dat daartoe bekwame leden van de vereniging zich beschikbaar
stellen voor het verstrekken van adviezen aan andere leden, die moeilijkheden ondervinden bij de beoefening van de liefhebberij, alsmede behulpzaam zijn bij beginners.

1.

2.

§4

1.

2.

3.
§5
(4.1.)

1.
2.
3.

4.

Titel 2. Van de leden
Alvorens een lid als jeugdlid in te schrijven, dient het bestuur zich ervan te overtuigen dat de betrokkene nog geen 18 jaar is en alsmede, dat de ouders of voogden
instemmen met de aanmelding als lid.
Een jeugdlid wordt met ingang van de eerste dag der maand volgende op die waarin
hij de achttienjarige leeftijd heeft bereikt als gewoon lid van de vereniging ingeschreven.
Indien het bestuur besluit het lidmaatschap van de vereniging aan een lid te ontnemen, geeft het van dat besluit schriftelijk kennis aan het lid, onder vermelding van
de reden van het besluit.
Binnen twee weken nadat het lid dat besluit heeft ontvangen, kan het per aangetekend schrijven aan het bestuur berichten, dat het tegen dit besluit in beroep wenst
te gaan bij de ledenvergadering.
Het bestuur is dan verplicht om binnen de periode van twee ledenbijeenkomsten
een daartoe strekkende ledenvergadering bijeen te roepen.
De contributie voor de vereniging bedraagt een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag per jaar.
De contributie is éénmaal per jaar bij vooruit betaling te voldoen aan de penningmeester van de vereniging.
Gewone leden (uitgezonderd B-leden), jeugdleden en ereleden hebben de mogelijkheid via de vereniging een abonnement te nemen op ‘‘Het aquarium’’, het maandblad van de Nederlandse Bond Aqua Terra. Het bestuur bepaalt de kosten van dit
abonnement. Het abonnementsgeld wordt gelijktijdig met de cont ributie één keer
per jaar in rekening gebracht.
Bij achterstand in de betaling van de contributie kan het bestuur het betrokken lid
schorsen. De schorsing wordt niet opgeheven alvorens het lid de achterstallige
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§6
(7.c.)

contributie tot en met die over het lopende jaar heeft voldaan, alsmede de eventuele incassokosten. Gedurende de schorsing heeft het lid geen recht tot deelname aan
de activiteiten van de vereniging.
5. De vereniging kent ook B-leden. Dat zijn leden die ook lid zijn van een andere
Aquariumvereniging, aangesloten bij de N.B.A.T . Deze andere vereniging betaalt
dan de verschuldigde contributie voor de N.B.A.T.
1. Opzegging van het lidmaatschap moet drie maanden voor het einde van het
contributiejaar schrift elijk bij de secretaris geschieden, om op de eerste van het
daarop volgende contributiejaar te kunnen ingaan. Dit in verband met het afmelden
bij de N.B.A.T.
2. Opzegging van het lidmaatschap ontslaat niet van de verplichting tot betaling van
de contributie verschuldigd tot het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt.
Te veel betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Titel 3. Van de ledenvergadering
§7
1. Tot de jaarstukken bedoeld in artikel 10, lid 1, onder a van de statuten behoren:
(10.1.a.)
a. het verslag van de secretaris over de werkzaamheden van het bestuur en over
de toestand der vereniging in het afgelopen jaar; en
b. de rekening en verantwoording van de penningmeester over het gevoerde
beleid in het afgelopen jaar.
2. Door een in de vorige ledenvergadering benoemde kascontrolecommissie van
tenminste 2 leden, die geen lid mogen zijn van het bestuur, wordt een verslag
uitgebracht aan de ledenvergadering die de jaarstukken behandelt over de gehouden
controle der gelden en het gevoerde beleid van het bestuur. Daarna wordt aan de
penningmeester wel of geen decharge verleend.
3. De verkiezing van de bestuursleden vindt in deze vergadering niet plaats dan na
afhandeling van de jaarstukken.

§8

Titel 4. Van het bestuur
1. De voorzitter heeft de leiding der vergadering. Hij kan de spreektijd beperken en
de discussie over een onderwerp sluiten. Niemand neemt aan de beraadslaging
deel, zonder daartoe van hem het woord te hebben gekregen. Hij kan een spreker
het woord ontnemen en aan diegene, die zich aan ordeverstoring schuldig maakt,
de verdere aanwezigheid op de vergadering ontzeggen. Hij kan de vergadering
schorsen. De voorzitter is verplicht een door tenminste vijf leden ingediende motie
terstond in behandeling te nemen. De voorzitter heeft de leiding van de werkzaamheden van het bestuur.
2. De secretaris of een commissaris onder verantwoordelijkheid van de secretaris
notuleert de vergaderingen en legt de notulen ter goedkeuring voor aan de volgende
vergadering. De secretaris draagt zorg voor het op een ledenvergadering aanwezig
zijn van een presentielijst, vermeldende de namen van de stemgerecht igde leden.
Bij een bestuursvergadering worden de namen van de aanwezige en de niet aanwezige bestuursleden op de notulen van deze vergadering vastgelegd.
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De secretaris is belast met de correspondentie, de ledenadministratie en het archief
van de vereniging. Hij is verplicht de voorzitter ten spoedigste in kennis te stellen
van door hem ontvangen belangrijke stukken de vereniging betreffende.
3. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en is
daarvoor verantwoordelijk. Voor uitgaven boven de € 200,- vraagt hij vooraf
goedkeuring aan de andere leden van het bestuur en in spoedeisende gevallen alleen
aan het dagelijks bestuur. Hij houdt behoorlijk boek van zijn beheer en brengt
maandelijks mondeling verslag uit aan het bestuur over de financiële stand van
zaken van de vereniging.
4. De voorzitter en de secretaris moeten gemachtigd zijn in noodgevallen over de
gelden van de vereniging te kunnen beschikken.
5. Het bestuur heeft toezicht op het financiële beheer van de penningmeester, waarvoor het mede aansprakelijk is.
Titel 5. Van begunstigers
§9
De minimum bijdrage van begunst igers bedraagt een door de ledenvergadering
(18.1) vastgesteld bedrag per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

§ 10

1.
2.

3.

4.

§ 11
(20)

Titel 6. Van de stemming
Stemming over personen geschiedt schriftelijk en anoniem, tenzij de vergadering de
kandidaten bij acclamatie wenst te benoemen.
Tenzij de vergadering anders beslist, bepaalt de voorzitter of een stemming over
zaken zal geschieden:
a. bij acclamatie;
b. bij handopsteking;
c. mondeling op afroep; of
d. schriftelijk.
Een persoon wordt geacht te zijn verkozen, resp. een voorstel te zijn aangenomen
of verworpen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
anders is voorgeschreven. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid heeft behaald,
vindt een tweede stemming plaats. Wordt wederom geen meerderheid verkregen,
dan heeft een herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd en wel tussen zoveel kandidaten als er plaatsen te verdelen zijn, vermeerderd met één. Bij staking der stemmen over personen
beslist na herstemming het lot, over zaken beslist de voorzitter na de eerste stemming.

Titel 7. Van de geldmiddelen
Een lid, dat zich op verzoek van het bestuur of van de ledenvergadering ten dienste
van de vereniging buiten zijn woonplaats moet begeven, kan geen vergoeding ontvangen van de vereniging, tenzij het bestuur anders beslist.

9

Titel 8. Van de keuring
§ 12
Leden kunnen alleen aan de keuring deelnemen als ze woonachtig zijn binnen de
(3)(4) grenzen van het Dist rict IJsseldelta. Van deze bepaling kan alleen worden afgeweken
als het te keuren lid, woonachtig buiten de grenzen van het District IJsseldelta, de
werkelijke extra kosten voor de keuring van zijn of haar vivarium op zich neemt.
Titel 9. Van de verenigingsactiviteiten
§ 13
Leden en begunstigers kunnen alleen aan de verenigingsactiviteiten deelnemen als ze
(3)(4) woonachtig zijn binnen de grenzen van het District IJsseldelta. Van deze bepaling
kan alleen worden afgeweken als de leden of de begunstigers, woonachtig buiten de
grenzen van het District IJsseldelta, de werkelijke extra kosten voor de verenigingsactiviteiten op zich neemt.

§ 14

Titel 10. Van het Huishoudelijk Reglement
In alle gevallen, waarin niet door de statuten, niet door reglementen en niet door een
uitspraak van de ledenvergadering is voorzien, beslist het bestuur na onderling beraad.
Aldus gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering, gehouden op maandag 14 juni
2004.
De voorzitter,

De secretaris,
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