Statuten vereniging
Code: 10 REGL 1000

Versiedatum: 4-1-2010

Versienummer: 1

Pagina: 1 / 8

Artikel l -Naam en zetel :
De Vereniging draagt de naam: Kredietbewaking Bouw en is statutair gevestigd te Baarn.
Artikel 2 -Doel :
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen en bevorderen van belangen van de leden waar
het betreft financiële belangen en risico's tengevolge van het aan afnemers verstrekte krediet.
Artikel 3 -Duur :
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4 -Verenigingsjaar :
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar liep van
de oprichtingsdatum tot 31 december 1998.
Artikel 5 -Geldmiddelen :
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a) entreegelden van nieuwe leden
b) contributie bestaande uit een vaste en een omzetafhankelijke bijdrage per lid
c) vergoedingen voor afgenomen diensten
d) rente op tegoeden
e) alle overige baten en inkomsten
Artikel 6 -Lidmaatschap :
Tot lid van de vereniging kan worden toegelaten een rechtspersoon of een meerderjarig
natuurlijk persoon die als beherend vennoot van een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap fungeert, welks activiteiten in hoofdzaak bestaan uit het voor
eigen risico in- en verkopen of de fabricage van materialen en/of materieel bestemd voor de
bouwnijverheid, respectievelijk het verrichten van diensten in die sectoren die voor de
vereniging van belang zijn.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.
Artikel 7 -Aanmelding en toelating :
De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het Secretariaat. Eventuele
bezwaren tegen toetreding dienen bij het bestuur kenbaar te worden gemaakt. Het bestuur kan
een lidmaatschap afwijzen indien betrokkene niet voldoet aan de vereisten voor het
lidmaatschap, beschreven in artikel 6.
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Artikel 8 -Plichten van de leden :
Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot:
1. het naleven van statuten en reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten van
de Algemene Ledenvergadering
2. het betalen van de contributie voor het komende jaar, vast te stellen door de Algemene
Ledenvergadering
3. het ten behoeve van de contributievaststelling aanleveren van een jaarlijkse omzetopgave
4. het aanvaarden en nakomen van alle overige verplichtingen, welke de vereniging in naam
van haar leden aangaat
Artikel 9 -Einde van het lidmaatschap :
Het lidmaatschap eindigt:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

bij een rechtspersoon wanneer zij ophoudt te bestaan; bij een natuurlijk persoon door
overlijden.
door opzegging door het lid zelf per het einde van het verenigingsjaar mits de
schriftelijke mededeling daarvan vóór l oktober van dat jaar bij het secretariaat is
binnengekomen via een aangetekend schrijven.
door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden indien een lid heeft
opgehouden aan de bij statuten gestelde eisen te voldoen, wanneer een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer van de vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
door royement of ontzetting. Dit kan alleen indien een lid handelt in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
bij faillissement van een lid; bij een natuurlijk persoon bij onder curatele stelling.
een opzegging door een lid op een later tijdstip dan hiervoor is bepaald doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waarop is
opgezegd.
de opzegging van het lidmaatschap door een lid doet zijn verplichtingen jegens de
vereniging, ook die ingevolge een besluit zijn verzwaard, niet teniet.
ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.
de Algemene Ledenvergadering kan besluiten de ontzetting of royement te vervangen
door een schorsing, welke inhoudt dat een lid -onder handhaving van zijn verplichtingengedurende de schorsingsperiode zijn rechten niet mag uitoefenen. Een dergelijke
schorsing mag voor ten hoogste één jaar worden opgelegd.
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Artikel 10 -Regio's :
De vereniging is onderverdeeld in vergaderregio’s. De begrenzing van de regio's wordt in het
huishoudelijk reglement nader aangegeven.
1.

2.
3.
4.
5.

elke regio belegt 10 x per jaar een vergadering (of zoveel meer c.q. minder als de regio
wenselijk acht), waarin de leden tot overleg komen inzake afnemers. De vergaderingen
worden genotuleerd door een afgevaardigde van het secretariaat.
elk lid kan op zijn verzoek ingedeeld worden bij een of meerdere vergaderregio’s, mits
aangetoond wordt dat leveringen plaatsvinden in de desbetreffende rayons.
indien een lid is ingedeeld bij een vergaderregio, dan dient hij de verplichtingen uit
hoofde van de aldaar van kracht zijnde debiteurenregeling na te komen.
de vergaderregio kiest uit zijn midden een regiovoorzitter. Deze wordt gekozen voor een
periode van 3 jaren.
de regiovoorzitters onderhouden contact met het bestuur.

Artikel 11 -Bestuur :
Het bestuur bestaat uit tenminste 5 personen, die door de Algemene Ledenvergadering uit de
leden, waaronder begrepen de vertegenwoordigers van ledenrechtspersonen, worden gekozen.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

de verkiezing geschiedt bij enkelvoudige meerderheid van stemmen.
de voorzitter wordt in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de
gekozen bestuursleden onderling verdeeld.
de bestuursleden worden voor een periode van 3 jaren gekozen en kunnen aansluitend
worden herkozen.
bij een tussentijdse vacature van één van de bestuursleden wordt daarin voorzien door de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Het nieuw gekozen bestuurslid treedt in de
plaats van het afgetreden bestuurslid en neemt zijn plaats in op het rooster van aftreden.
Voor een voorzitter, die tussentijds in functie wordt gekozen, geldt altijd de volle
zittingsperiode van 3 jaar.
elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die
niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a) door bedanken van het bestuurslid
b) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of beëindiging van het
lidmaatschap van de rechtspersoon
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besluitvorming van het bestuur:
a) van het verhandelde in elke vergadering worden door een secretaris notulen
opgemaakt. Deze worden bij gelegenheid van een eerstvolgende vergadering door de
bestuursleden goedgekeurd en door de voorzitter ondertekend. In afwijking van
hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
b) elk bestuursbesluit behoeft, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een normale
meerderheid van stemmen.
c) bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergadering van en
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12 -Bestuurstaak :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
het bestuur wordt voor de uitoefening van zijn taken ondersteund door het secretariaat.
het bestuur zal voor de uitvoering van de werkzaamheden een overeenkomst aangaan met
een onafhankelijke uitvoerende instantie. De betreffende overeenkomst behoeft de
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. De uitvoerende instantie is belast met
de voorbereiding en de uitvoering van de bestuursbesluiten en met alle zodanige
administratieve en andere werkzaamheden als haar door het bestuur wordt opgedragen en
in het algemeen met de behartiging van de belangen van de vereniging overeenkomstig
de door het bestuur vast te stellen beleidslijnen.
het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Een en ander laat
onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale
vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.
het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten boven een bedrag van € 50.000,-- tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
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Artikel 13 -Jaarverslag :
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering, te houden binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde beheer.
bij gebreke hiervan kan na verloop van de termijn ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte vorderen.
de Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste
twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De kascommissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt schriftelijk verslag
uit aan de Algemene Ledenvergadering.
het bestuur is verplicht 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 van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
het bestuur is verplicht de bescheiden zo lang te bewaren als de wet voorschrijft.

Artikel 14 -Begroting :
Het bestuur legt jaarlijks een begroting van de inkomsten en uitgaven voor het lopende
boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.
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Artikel 15 -Algemene Ledenvergadering :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
de Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van minimaal twee weken.
in de Algemene Ledenvergadering komen onder meer aan de orde :
a) het jaarverslag en de rekening en verantwoording, met het verslag van de
kascommissie
b) de verkiezing van genoemde commissie voor het volgend verenigingsjaar
c) de begroting en het aan de hand daarvan vaststellen van de contributie voor het
lopende jaar
d) voorziening in eventuele vacatures in het bestuur
e) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de
vergadering
de bijeenroeping van ledenvergaderingen geschiedt middels een schriftelijke
kennisgeving aan de adressen van alle leden.
bijzondere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk acht.
voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Het verzoek dient tevens een
uitgebreide beschrijving te bevatten van de te behandelen onderwerpen.
indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Artikel 16 -Toegang en stemrecht :
1.
2.
3.

alle leden, die niet zijn geschorst, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering,
alsmede vertegenwoordigers van het secretariaat.
ieder lid van de vereniging heeft een stem.
stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan.
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Artikel 17 -Voorzitterschap/notulen :
1.

2.

de Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervanger, dan treedt één van de andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
van het verhandelde in elke vergadering worden door het secretariaat notulen gemaakt
die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt binnen 1 maand na
datum van de vergadering ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 18 -Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering :
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de Algemene
Ledenvergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voorzover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
wordt echter onmiddellijk na het uitspreken de juistheid van het in het eerste lid bedoelde
oordeel door een of meer van de aanwezigen betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijke geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen en
geschieden verkiezingen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij
een schriftelijke stemming wordt gewenst. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie
is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris
aangetekend in de notulen, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
zolang in een Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan
de orde komende onderwerpen, dus ook een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding, zelfs al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
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Artikel 19 -Statutenwijziging :
1.

2.

3.

4.
5.

in de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen
aan elk lid toezenden.
een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste een/derde van de leden aanwezig is.
Indien geen een/derde van de leden aanwezig is wordt binnen twee weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, een besluit kan worden genomen, ongeacht
het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van drie/vierde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
de bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten te deponeren ten kantoren van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
waarbinnen de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 20 -Ontbinding en vereffening :
1.

2.
3.

behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
vereniging ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene
Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 23 is alsdan van
overeenkomstige toepassing.
de Algemene Ledenvergadering, welke tot ontbinding besluit, wijst minstens twee
vereffenaars aan.
een eventueel batig saldo vervalt aan degenen die ten tijde van de ontbinding lid waren
van de vereniging.

Artikel 21 -Huishoudelijk reglement :
1.
2.
3.

de Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin die
onderwerpen worden geregeld die deze statuten niet of niet volledig bevatten.
het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
wijziging van het huishoudelijk reglement kan uitsluitend geschieden bij besluit van de
Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van de
leden wanneer minimaal tien leden een betreffend verzoek hebben ingediend.
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