
STATUTEN SPORTVISSERIJ GRONINGEN DRENTHE 

HOOFDSTUK 1 

Begripsbepalingen 

Artikel 1. 

In de statuten wordt verstaan onder: 

- de federatie: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Sportvisserij Groningen 

Drenthe; 

- de leden: de  hengelsportverenigingen en gespecialiseerde verenigingen binnen het 

werkgebied van de federatie, hierna ook wel hengelsportverenigingen genoemd; 

- de ledenvergadering : het orgaan van de federatie dat met die naam wordt aangeduid in 

Titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bestaat uit afgevaardigden van de 

leden, te weten de hengelsportverenigingen; 

- de afgevaardigden: natuurlijke personen die door het bestuur van de 

hengelsportvereniging zijn gemachtigd namens de hengelsportverenigingen deel te 

nemen aan de ledenvergadering;  

- district: een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid in de zin van de wet, bestaande uit 

meerdere leden; 

- het bestuur: het orgaan van de federatie, bestaande uit tenminste zeven personen, dat is  

belast met de dagelijkse leiding en het besturen van de federatie.   

Naam en zetel 

Artikel 2. 

1. De vereniging draagt de naam: Sportvisserij Groningen Drenthe. 

2. De federatie is gevestigd te Tynaarlo. 

Doel 

Artikel 3. 

1. Het doel van de federatie is: 

- het stimuleren, ontwikkelen en bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie; 

- het beschermen en verbeteren van de visstand; 

- het geven van voorlichting en educatie op het gebied van vis, het leefmilieu van vis en de 

sportvisserij; 

- het behartigen van de belangen van de hengelsport in het algemeen en in het bijzonder 

van de aangesloten hengelsportverenigingen; 

- (mee)werken aan actief waterbeheer; 

 dit alles in de ruimste zin.   
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Middelen 

Artikel 4. 

De federatie tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere 

belangenorganisaties, te bereiken door: 

a. het ten behoeve van de leden verkrijgen, huren of op andere wijze, hetzij met of zonder 

lasten, aanvaarden van visrechten, viswater, terreinen, opstallen en van middelen die de 

beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen;  

b. het bevorderen, instandhouden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van 

de hengelsport zoveel mogelijk kansen biedt;  

c. het ondernemen van acties tegen waterverontreiniging en het bevorderen van 

maatregelen voor een goede waterkwaliteit;  

d. het verlenen van vergunningen voor de hengelsport aan de leden van de bij de federatie 

aangesloten hengelsportverenigingen;  

e. het verlenen van vergunningen aan beroepsvissers voor het vissen met bepaalde 

beroepsvistuigen, uitsluitend gericht op aal, Chinese wolhandkrab en andere 

schaaldieren; 

f. alle andere wettige middelen, die het bereiken van het doel van de federatie kunnen 

bevorderen. 

Inrichting van de  federatie.  

Artikel 5. 

1. De federatie kent leden (de hengelsportverenigingen) en ereleden. 

2. De federatie kent voorts afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid. Deze afdelingen worden  

"districten" genoemd. 

3. De federatie kent als organen de ledenvergadering, alsmede een bestuursorgaan, te 

weten: het bestuur. 

4. De federatie kent voorts commissies.  

HOOFDSTUK 2 

Ereleden 

Artikel 6. 

1. Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun verdiensten voor de federatie en/of 

de hengelsport in het algemeen op voorstel van het bestuur of vijf 

hengelsportverenigingen tot erelid zijn benoemd. In het huishoudelijk reglement kunnen 

nadere regels worden opgenomen terzake van de wijze van benoeming en de rechten van 

ereleden. 
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2. In het huishoudelijke reglement kan voorts worden bepaald dat ereleden het recht hebben 

de ledenvergaderingen bij te wonen.  

3. Ereleden hebben geen stemrecht.  

4. Het erelidmaatschap eindigt door overlijden van het erelid alsmede door ontzetting. 

Leden en lidmaatschap 

Artikel 7. 

1. Leden van de federatie kunnen zijn de binnen het werkgebied gevestigde 

hengelsportverenigingen, alsmede de binnen het werkgebied gevestigde in bepaalde 

takken van hengelsport gespecialiseerde verenigingen.  

2. De wijze van verlening van het lidmaatschap, aanvang van het lidmaatschap alsmede de 

rechten van de leden worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 

3. Bij niet toelating kan de ledenvergadering alsnog lidmaatschap verlenen, ongeacht het 

bepaalde in het huishoudelijk reglement  

Schorsing lidmaatschap  

Artikel 8. 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 is het bestuur bevoegd een aangesloten 

hengelsportvereniging te schorsen, in geval zij bij herhaling in strijd handelt met haar 

lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de 

federatie in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een aangesloten 

hengelsportvereniging is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten 

niet worden uitgeoefend. De bij de hengelsportvereniging aangesloten leden zullen door 

het bestuur van de federatie hiervan in kennis worden gesteld. 

2. Het bestuur dient vooraf gaande aan het besluit tot schorsing de betreffende 

hengelsportvereniging te horen.   

3. De betrokken hengelsportvereniging staat tegen het besluit tot bekrachtiging van de 

schorsing binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving beroep op de 

arbitragecommissie open. 

4. De maximale periode dat een schorsing van kracht kan zijn bedraagt 2 jaar. 

Beëindiging lidmaatschap 

Artikel 9. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door schriftelijke opzegging door de hengelsportvereniging; 

b. door schriftelijke opzegging namens de federatie door het bestuur; 

c. door ontzetting door het bestuur. 
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2. Opzegging van het lidmaatschap door de hengelsportvereniging kan slechts geschieden 

op de wijze zoals dat in het huishoudelijk reglement wordt voorgeschreven. 

3. Het lidmaatschap eindigt ingeval van opzegging door de hengelsportvereniging tegen het 

eind van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd. 

4. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de federatie kan geschieden 

op grond van het feit dat een hengelsportvereniging heeft opgehouden aan de vereisten 

door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, en voorts wanneer 

redelijkerwijs van de federatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren.  

5. De betrokken hengelsportvereniging staat tegen het besluit tot opzegging door het 

bestuur binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep 

op de arbitragecommissie open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 

is de hengelsportvereniging geschorst. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 

hengelsportvereniging in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de 

federatie handelt of de federatie op onredelijke wijze benadeelt. 

7. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokken hengelsportvereniging zo 

spoedig mogelijk van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De 

betrokken hengelsportvereniging is bevoegd binnen twee maanden na ontvangst van de 

kennisgeving in beroep te gaan bij de arbitragecommissie. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is de hengelsportvereniging geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar anders dan door 

opzegging door de hengelsportvereniging, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft 

toch de contributie over dat boekjaar door de vereniging verschuldigd, tenzij het bestuur 

anders besluit. 

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar door opzegging door de 

hengelsportvereniging, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft de contributie over 

dat boekjaar en het volgende boekjaar door de hengelsportvereniging verschuldigd, 

tenzij het bestuur anders besluit. 

Verplichtingen van de aangesloten verenigingen  

Artikel 10. 

1. De aangesloten hengelsportverenigingen zijn verplicht een periodieke contributie te 

betalen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 

2. De ledenvergadering  kan de hengelsportverenigingen andere verplichtingen opleggen.  
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HOOFDSTUK 3 

Districten 

1. De federatie kent 9 districten, bestaande uit meerdere hengelsportverenigingen. 

2. De indeling van de districten wordt bepaald door de ledenvergadering, op voorstel van het 

bestuur. De ledenvergadering kan afwijken van het voorstel van het bestuur. De eerste 

indeling wordt in alle redelijkheid bepaald door het  bestuur. 

3. Ieder district kent een districtsbestuur, bestaande uit ten minste 5 natuurlijke personen, te 

weten een voorzitter, secretaris en tenminste drie bestuursleden. 

4. De bestuursleden van een district worden gekozen door de hengelsportverenigingen, die 

deel uitmaken van het betreffende district. Een districtsbestuurslid dient zelf lid te zijn van 

een hengelsportvereniging uit het betreffende district. De voorzitter wordt in functie 

gekozen.  

5. Het huishoudelijk reglement kan betreffende het district en het districtsbestuur nadere 

regels bevatten.  

6. De ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur een districtsreglement vaststellen 

dat voor ieder district eensluidend is.   

Artikel 11 

De federatie kent regionale districten, bestaande uit meerdere hengelsportverenigingen. Het 

huishoudelijke reglement bevat betreffende het district en het districtsbestuur nadere regels. 

Ledenvergadering  

Artikel 12. 

1. De ledenvergadering wordt gevormd door bestuursleden van de hengelsportverenigingen, 

hierna ook afgevaardigden genoemd. 

2. Iedere hengelsportvereniging wordt vertegenwoordigd door ten hoogste twee 

bestuursleden.  

Bevoegdheden en taken van de ledenvergadering  

Artikel 13. 

1. De ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die in deze statuten niet aan andere 

organen zijn opgedragen. 

2. De ledenvergadering heeft onder meer tot taak: 

a. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden; 

b. het vaststellen van het federatiebeleid/beleidsplan; 
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c. het jaarlijks vaststellen van de begroting en de contributie; 

d. het beoordelen van het bestuursbeleid aan de hand van het jaarverslag; 

e. het vaststellen van de jaarrekening; 

f. het dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer. 

Bijeenkomsten ledenvergadering 

Artikel 14. 

1. De ledenvergadering komt minimaal  een maal per jaar bijeen en voorts indien het bestuur 

dit nodig oordeelt, dan wel indien dit het bestuur met opgaaf van redenen door een of 

meer afgevaardigde(n) namens de hengelsportverenigingen wordt verzocht.  

2. De bijeenroeping van de ledenvergadering geschiedt door het bestuur. Indien het bestuur 

niet voldoet aan het in lid 1 bedoelde verzoek, door niet binnen twee weken na ontvangst 

van het verzoek de afgevaardigden op te roepen voor een binnen vier weken  daarna te 

houden ledenvergadering, dan heeft/hebben de indiener(s) van het verzoek het recht de 

ledenvergadering bijeen te roepen. Een aldus bijeengeroepen ledenvergadering wijst haar 

eigen voorzitter aan. 

3. Onverminderd het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid staat de ledenvergadering 

onder leiding van de voorzitter van het bestuur of diens door het bestuur aangewezen 

plaatsvervanger. Wordt op deze wijze niet voorzien in het voorzitterschap, dan voorziet de 

ledenvergadering daarin zelf. 

4. De oproep tot een ledenvergadering, onder vermelding van tijd en plaats van 

bijeenkomen, geschiedt tenminste twee  weken voor de vergadering, schriftelijk, 

waaronder e-mail, en voorts onder vermelding van de onderwerpen die aan de orde zullen 

komen, de gemotiveerde voorstellen van het bestuur, dan wel van één of meer 

afgevaardigden, en de punten waarover -eventueel na stemming - besluiten moeten 

worden genomen. 

5. Indien in een ledenvergadering  alle afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

kan – mits met algemene stemmen - tot aanname van elk voorstel worden besloten, 

voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding daaronder begrepen, ook al zijn deze niet 

voor de vergadering geagendeerd 

HOOFDSTUK 4 

Het bestuur 

Artikel 15. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de federatie en bestaat uit tenminste zeven 

natuurlijke personen. 

2. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, 
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of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. 

Verkiezing bestuur 

Artikel 16. 

a. De verkiezing van bestuursleden vindt plaats door de ledenvergadering  op de wijze 

als in het huishoudelijk reglement bepaald. 

Beëindiging lidmaatschap van het bestuur 

Artikel 17. 

1. Behalve door periodiek aftreden als bepaald in het huishoudelijk reglement eindigt het 

bestuurslidmaatschap door: 

b. eigen ontslagneming; 

c. ontslag, uit te spreken door de ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste 

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen; 

d. overlijden van het bestuurslid. 

  

2. Ingeval van een voorgenomen ontslag wordt het betreffende bestuurslid in de 

gelegenheid gesteld zich in de ledenvergadering te verdedigen. Het lid kan zich laten 

bijstaan of vertegenwoordigen door een derde.  

Schorsing bestuurslid 

Artikel 18. 

1. Schorsing van een bestuurslid kan geschieden door het bestuur, doch niet anders dan 

door middel van de volgende procedure: 

a. het betreffende bestuurslid ontvangt bij aangetekend schrijven een schriftelijke 

oproeping voor de bestuursvergadering; 

b. het lid wordt in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen tegen de voorgenomen 

schorsing. Het lid kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een derde. 

2. De schorsing eindigt zodra door de ledenvergadering  wordt geconstateerd dat niet tot het 

geven van ontslag wordt overgegaan; bovendien eindigt een schorsing die niet binnen 

drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag. 

Specifieke bevoegdheden van het bestuur 

Artikel 19. 

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
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vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een derde verbindt. 

2. Terzake van de rechtshandelingen bedoeld  in lid 1 dient de ledenvergadering vooraf 

goedkeuring te verlenen. 

Vergaderingen van het bestuur 

Artikel 20. 

1. Het bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar, en voorts indien de voorzitter het nodig 

acht, dan wel tenminste drie bestuursleden de voorzitter per aangetekend schrijven met 

opgaaf van redenen daarom verzoeken. In het laatste geval dient de voorzitter binnen 

zeven dagen na ontvangst van het verzoek, een ten hoogste veertien dagen daarna te 

houden vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers gerechtigd zijn 

de vergadering bijeen te roepen. 

2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt tenminste vijf dagen voor de 

vergadering met een ontwerpagenda. 

HOOFDSTUK 5 

Besluitvorming in de ledenvergadering en bestuursvergadering 

Artikel 21. 

1. Zowel in de ledenvergadering als in de bestuursvergadering worden besluiten, behoudens 

de in deze statuten gemaakte uitzonderingen, genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen. 

2. Bestuursleden hebben ieder één stem in een bestuursvergadering. 

3. De twee afgevaardigden van de hengelsportvereniging in de ledenvergadering hebben het 

recht om stemmen uit te brengen, volgens een meervoudig stemrecht gebaseerd op een 

kiesstelsel waarbij op basis van het aantal leden van de betreffende 

hengelsportvereniging  bepaald wordt hoeveel stemmen ieder lid mag uitbrengen, een en 

ander volgens het volgende systeem: 1 stem per 250 leden met een maximum van 6. 

De door een aangesloten hengelsportvereniging uitgebrachte stemmen moeten 

eensluidend zijn. Voor de bepaling van het aantal aangesloten leden van de betreffende 

hengelsportvereniging geldt het ledenaantal, zoals dat is opgenomen in de centrale 

ledenadministratie per vijftien december van het voorgaande boekjaar. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van 

voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 

5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Onder stemmen 

worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking 

  8



komen blanco stemmen of onthoudingen. 

6. Heeft bij stemming voor benoeming of verkiezing van een persoon niemand de 

meerderheid verkregen, dan zal er een herstemming plaatsvinden tussen de personen die 

de meeste stemmen op zich verenigden. Komen meer dan twee personen voor 

herstemming in aanmerking, dan worden zij in de gelegenheid gesteld hun kwaliteiten 

kenbaar te maken. Staken bij herstemming de stemmen wederom, dan beslist het lot. 

7. Een tijdens de vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is 

genomen, is beslissend. Als direct na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 

wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats.  

Besluitvorming buiten de ledenvergadering en bestuursvergadering 

Artikel 22. 

1. Een eenstemmig besluit van alle afgevaardigden, ook al zijn deze niet in vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 

besluit van de ledenvergadering. 

2. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het 

houden van een vergadering waarin de bestuursleden fysiek aanwezig zijn, met dien 

verstande, dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet de meerderheid 

van alle zittende bestuursleden zich schriftelijk, waaronder in het kader van deze statuten 

ondermeer e-mail wordt begrepen, voor het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige 

besluiten worden schriftelijk vastgelegd en op de eerstvolgende bestuursvergadering 

bekrachtigd. 

3. Bestuursleden hebben ieder één stem in de bestuursvergadering.  

Vertegenwoordiging 

Artikel 23. 

De federatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Deze 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen 

dan wel aan de voorzitter en de penningmeester tezamen. Bij belet of ontstentenis kan een 

plaatsvervanger optreden, voor het geval deze is aangewezen. 

HOOFDSTUK 6 

Geldmiddelen 

Artikel 24. 

1. De geldmiddelen van de federatie bestaan uit: 

a. de contributies van de aangesloten verenigingen; 

b. subsidies; 
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c. andere baten. 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van contributie te verlenen, zoals nader te omschrijven in het 

huishoudelijk reglement. 

Boekjaar, begroting en jaarverslag 

Artikel 25. 

1. Het boekjaar van de federatie is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 

vermogenstoestand van de federatie, dat daaruit te allen tijde haar rechten en 

verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Uiterlijk in de maand mei van elk jaar doet het bestuur aan de ledenvergadering een 

voorstel voor de begroting voor het komende boekjaar. De begroting wordt door de 

ledenvergadering vastgesteld. 

4. Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen vijf maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, een 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de federatie en over het gevoerde beleid. Het 

legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 

vergadering over. 

 Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave 

van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn heeft ieder lid de bevoegdheid 

van het bestuur in rechte te vorderen deze verplichtingen na te komen. 

5. Een accountant beoordeelt de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en 

lasten en brengt aan de ledenvergadering verslag van zijn bevindingen uit. 

Huishoudelijk reglement 

Artikel 26. 

1. De ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement vast. 

De reglementen van de diverse commissies maken deel uit van het huishoudelijk 

reglement. 

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die afwijken van of die in strijd 

zijn met de bepalingen van de wet of van deze statuten, tenzij de afwijking door de wet of 

deze statuten wordt toegestaan. 
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Commissies  

Artikel 27. 

Het bestuur alsmede de ledenvergadering zijn bevoegd tot het instellen en opheffen van 

commissies. Het doel en reglement van de commissie(s) en de wijze van benoeming en 

ontslag van de commissieleden worden geregeld in het huishoudelijk reglement. 

Arbitragecommissie 

Artikel 28. 

De ledenvergadering benoemt een arbitragecommissie. Het huishoudelijk reglement geeft 

terzake nadere regels.  

HOOFDSTUK 7 

Statutenwijziging 

Artikel 29. 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van 

de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 

vergadering moet ten minste twee weken bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken voor de dag der 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) 

woordelijk is (zijn) opgenomen, aan de afgevaardigden toesturen. 

3. Tot een wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een ledenvergadering 

waar ten minste drie/vierde van het totaal aantal afgevaardigden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal 

uitgebrachte stemmen. 

4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde afgevaardigden tot statutenwijziging worden besloten op een 

volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden 

vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd om de akte van statutenwijziging te 

ondertekenen.   

6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

neer te leggen bij het handelsregister binnen het gebied waar de vereniging is gevestigd. 
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Ontbinding en vereffening 

Artikel 32 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van boek 2 van het Burgerlijk wetboek wordt de 

federatie ontbonden door een besluit daartoe door de ledenvergadering genomen met 

tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin tenminste drie/vierde van het aantal afgevaardigden aanwezig of 

vertegenwoordigd is.  

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde afgevaardigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten 

minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met 

een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet 

worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de federatie te 

ontbinden. De termijn van oproeping voor deze vergadering bedraagt  tenminste vier 

weken. 

4. Indien bij het besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur. 

5. Een eventueel batig saldo zal worden besteed aan door de ledenvergadering te bepalen 

doeleinden die het meest met het doel van de federatie overeenstemmen. 

6. Na de ontbinding blijft de federatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

federatie uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 

Onvoorziene situaties 

Artikel 33. 

In de gevallen waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien of 

waarin verschil van opvatting blijkt te bestaan omtrent uitleg en/of toepassing van de wet, 

deze statuten of het huishoudelijk reglement, beslist het bestuur. 
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