Statuten Koninklijke KVGO, vastgesteld door de Ledenraad in de extra algemene vergadering op 3 december 2008.
Datum inwerkingtreding donderdag 19 februari 2009. Op die datum is de akte gepasseerd door Notaris Janssens te Bloemendaal/Overveen.

Pre-ambule
De Vereniging is op één januari negentienhonderdachtentachtig ontstaan uit een samenvoeging van
het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen en de Organisatie van Fabrikanten van
Grafische Eindproduktfabrikanten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.1 De Vereniging draagt de naam Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen.
1.2 Zij handelt ook onder de naam Koninklijke KVGO.
1.3 Zij is gevestigd te Amstelveen.

DOEL
Artikel 2
2.1 De doelstelling van de Vereniging is de behartiging van de belangen van haar Leden in zo ruim
mogelijke zin.
2.2 De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het representeren van de ledenkring;
b. het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en het treffen van daarmee verband
houdende regelingen;
c. het fungeren als aanspreekpunt voor de branche;
d. het verstrekken van voorlichting aan de Leden;
e. het bieden van platforms voor de uitwisseling van inzichten en ervaringen;
f. het verzorgen van de communicatie met de Leden;
g. andere wettige middelen.
2.3 De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
LEDEN
Artikel 3
3.1 Leden van de Vereniging kunnen zijn rechtspersonen en natuurlijke personen die de leeftijd van
achttien jaren hebben bereikt, die een onderneming exploiteren op het gebied van de
communicatie-industrie en in Nederland ingeschreven staan bij een Kamer van Koophandel.
3.2 Tot de communicatie-industrie worden in ieder geval gerekend bedrijfsmatige activiteiten op het
gebied van de voorbereiding voor, het vervaardigen, het nabewerken en het verzendklaar maken
van drukwerk in de ruimste zin van het woord, alsmede bedrijfsmatige activiteiten op het gebied
van de papier-, karton- en kunststofverwerking, zoals het papierwaren-, enveloppen- en
kartonnagebedrijf en de vervaardiging van grafische plastics.
3.3 Het Bestuur houdt een register waarin de namen, adressen en overige relevante gegevens van
alle Leden zijn opgenomen.
3.4 Ieder Lid is verplicht aan de Vereniging zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede
te delen; dit adres blijft tegenover de Vereniging gelden zolang het Lid niet schriftelijk aan de
Vereniging een ander adres heeft opgegeven.
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en wijzigingen daarin zijn voor rekening en
risico van het Lid.
3.5 Indien een Lid een rechtspersoon is, wordt deze in en tegenover de Vereniging
vertegenwoordigd door degene, die daartoe krachtens de statuten van die rechtspersoon bevoegd
is of door degene, die daartoe door het binnen die rechtspersoon bevoegde orgaan is
aangewezen of gevolmachtigd. Van een dergelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid dient
jegens de Vereniging deugdelijk bewijs te worden geleverd.
3.6 Leden die met elkaar in een groep zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24b BW worden in de
uitoefening van hun rechten en verplichtingen ingevolge deze Statuten als één Lid aangemerkt.
3.7 Zodra een Lid met een of meerdere ondernemingen in een groep is verbonden zal het
betreffende Lid voor die ondernemingen - voor zover deze bedrijfsmatige activiteiten ontplooien
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zoals genoemd onder artikel 3.2 en geen lid van de Vereniging zijn - een zodanige contributie
betalen als waren zij Lid.

SEGMENTEN
Artikel 4
4.1. De Vereniging kent segmenten, waarin de Leden worden ingedeeld. Aantal en samenstelling van
de segmenten en de wijze waarop de Leden daarin worden ingedeeld, worden geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
4.2. De indeling in segmenten is bepalend bij de samenstelling van de Ledenraad en van het Bestuur.

BEGUNSTIGERS EN ANDERE BETROKKENEN
Artikel 5
5.1 Begunstigers onderschrijven de verenigingsdoelen en hebben zich bereid verklaard de
Vereniging financieel te steunen onder door het Bestuur periodiek vast te stellen voorwaarden,
maar kunnen ingevolge deze Statuten geen Lid worden.
5.2 Persoonlijk aangeslotenen zijn zij die niet vallen onder artikel 3.1 maar die vanwege hun
verbondenheid met de Vereniging door het Bestuur als zodanig zijn uitgenodigd.
5.3 Natuurlijke personen, die zich voor de Vereniging of de tot het werkgebied van de Vereniging
behorende branches bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de Ledenraad
worden benoemd tot erelid of tot lid van verdienste. De voordracht tot zo’n benoeming gaat uit
van het Bestuur. De benoeming geschiedt in een vergadering van de Ledenraad met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5.4 De hoedanigheid van begunstiger en van persoonlijk aangeslotene kan wederzijds door
opzegging tegen het eind van enig kalenderjaar met in achtneming van een opzegtermijn van 6
maanden worden beëindigd. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

TOELATING
Artikel 6
6.1 Het Bestuur beslist omtrent de toelating van Leden, persoonlijk aangeslotenen en begunstigers.
6.2 Bij niet-toelating tot Lid kan de Ledenraad alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
7.1 Het lidmaatschap eindigt:
a. indien het een rechtspersoon betreft, door faillissement of ontbinding van de rechtspersoon;
b. indien het een natuurlijk persoon betreft, door de dood;
c. door opzegging door het Lid;
d. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer:
- het Lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten
gesteld of als
- het Lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt of als
- redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
e. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het Lid handelt in strijd met
de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging of de Vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
7.2 In de gevallen genoemd in artikel 7 lid 1 sub a en sub b eindigt het lidmaatschap van rechtswege
op het moment waarop de genoemde gebeurtenis plaatsvindt.
7.3 Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
7.4 Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per aangetekend schrijven vóór 31
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7.5

7.6
7.7

december van enig kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Een Lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de Leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten
een en ander overeenkomstig artikel 2:36 lid 3 BW.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Ledenraad. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst.

INKOMSTEN
Artikel 8
8.1 De inkomsten van de Vereniging kunnen bestaan uit:
a. eventuele entreegelden, te heffen van nieuwe Leden;
b. de jaarlijkse contributie van de Leden;
c. de bijdrage van begunstigers;
d. opbrengsten uit betaalde dienstverlening;
e. een op grond van het in lid 5 van dit artikel bepaalde van de Leden te heffen
hoofdelijke omslag;
f. de rente van belegde gelden of die over te laat betaalde contributie of andere
verplichte bijdragen van de Leden;
g. schenkingen, legaten en erfstellingen;
h. andere baten.
8.2 De Leden zijn gehouden om binnen één maand na facturatie de contributie te betalen conform
de in het Huishoudelijk Reglement opgenomen contributieregeling en het jaarlijks te nemen
contributiebesluit.
8.3 Wie in de loop van enig jaar Lid wordt, is contributie en eventueel hoofdelijke omslag
verschuldigd naar rato van het aantal maanden dat in dat jaar nog rest.
8.4 Bij einde van het lidmaatschap in de loop van enig jaar vindt geen restitutie van contributie of
enig andere bijdrage plaats.
8.5 In geval van ontzetting blijft de volledige contributie over het lopende jaar en het daarop
volgende jaar verschuldigd.
8.6 Mochten in enig jaar de inkomsten de uitgaven niet kunnen dekken, dan kan de Ledenraad
besluiten tot het - naast de jaarlijkse contributie - heffen van een hoofdelijke omslag tot een
bedrag van maximaal de contributie van het lopende jaar.

BESTUUR
Artikel 9
9.1 Het Bestuur wordt voor een periode van vier jaar benoemd door de Ledenraad. De samenstelling
en benoeming van het Bestuur worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
De benoeming geschiedt uit de Leden of – voor zover het rechtspersonen betreft - uit de door
zulke Leden overeenkomstig het in artikel 3.5 bepaalde aangewezen vertegenwoordigers. Ook
persoonlijk aangeslotenen kunnen worden benoemd in het Bestuur.
Een Lid kan niet tegelijkertijd in het Bestuur en in de Ledenraad vertegenwoordigd zijn.
Per Lid kan slechts één persoon deel uitmaken van het Bestuur.
9.2 De benoeming van de voorzitter van het Bestuur geschiedt door de Ledenraad uit een voordracht
opgemaakt door het Bestuur.
De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt door de Ledenraad uit voordrachten
opgemaakt door de segmenten binnen de Ledenraad.
De in dit artikel genoemde voordrachten zijn bindend. Aan deze voordrachten kan het bindend
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9.3

karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de Ledenraad.
Indien het aantal bestuursleden beneden het conform het Huishoudelijk Reglement vastgestelde
aantal is gedaald, vormen de overgebleven bestuursleden dan wel vormt het enig overgebleven
bestuurslid een bevoegd college.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK AFTREDEN - SCHORSING
Artikel 10
10.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de Leden benoemd is: door het einde van zijn
lidmaatschap of van het lidmaatschap van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt of
doordat hij niet langer de status heeft van vertegenwoordiger van het Lid dat hij ten tijde van
zijn benoeming vertegenwoordigde;
b. door bedanken;
c. door overlijden.
10.2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en is direct herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt de plaats van zijn voorganger in.
10.3 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 11
11.1 Het Bestuur regelt zijn werkwijze en een mogelijke verdeling van portefeuilles onderling.
11.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt.
11.3 Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12
12.1 Behoudens de beperkingen volgens dit artikel is het Bestuur belast met het besturen van de
Vereniging.
12.2 Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Ledenraad, bevoegd te besluiten tot:
- het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen;
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging:
(i) zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
(ii) zich voor een derde sterk maakt;
(iii) of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
12.3 Het Bestuur behoeft goedkeuring van de Ledenraad voor besluiten tot het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van (des)investeringen die een periodiek door de Ledenraad
vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan
12.4 De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De bevoegdheid de Vereniging te
vertegenwoordigen komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de directeur van het
verenigingsbureau.
Het Bestuur kan andere personen een beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
12.5 Het Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met de organisatie van de verkiezingen voor de
Ledenraad en voor de uitvoering van de procedures voor de benoeming van het Bestuur.
12.6 Het Bestuur bestuurt de Vereniging zoals een goed huisvader betaamt.
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VERENIGINGSBUREAU
Artikel 13
13.1 Om haar doelstellingen te verwezenlijken heeft de Vereniging een verenigingsbureau.
13.2 De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het verenigingsbureau berust bij de directeur
van het verenigingsbureau.
13.3 Het Bestuur benoemt en ontslaat de directeur van het verenigingsbureau en regelt diens rechtspositie.
13.4 Het Bestuur is inzake het toezicht op het functioneren van het verenigingsbureau verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad.
13.5 De verantwoordelijkheid voor het dagelijks toezicht op het functioneren van het verenigingsbureau berust namens het Bestuur bij de bestuursvoorzitter.
13.6 De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van zowel de directeur van het
verenigingsbureau, als van het Bestuur en daarvan in het bijzonder van de voorzitter ten aanzien
van het verenigingsbureau, alsmede de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de
directeur ten aanzien van de Vereniging, zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiestatuut dat
deel uitmaakt van het Huishoudelijk Reglement.

COMMISSIES
Artikel 14
14.1 Ter behartiging van bepaalde belangen of ter advisering van de Ledenraad en/of het Bestuur
kunnen door de Ledenraad en/of het Bestuur commissies worden ingesteld.
14.2 Commissies leggen verantwoording af aan het orgaan dat hen heeft ingesteld.

ADMINISTRATIE - VERENIGINGSJAAR - JAARVERSLAG - REKENING EN
VERANTWOORDING
Artikel 15
15.1 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende
de werkzaamheden van de Vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
15.2 Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december daaraanvolgend.
15.3 Het Bestuur brengt aan de Ledenraad binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad, zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het Bestuur legt daarbij de balans en de
staat van baten en lasten, met een toelichting ter goedkeuring aan de Ledenraad over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de genoemde termijn kan ieder Lid in rechte van het Bestuur en van de
onderscheiden bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
15.4 De Ledenraad benoemt periodiek een registeraccountant. Deze onderzoekt de stukken bedoeld in
lid 3 van dit artikel en brengt aan de Ledenraad verslag van zijn bevindingen uit.
15.5 Het Bestuur legt, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad, voorafgaand aan
enig verenigingsjaar, een begroting ter goedkeuring en een contributiebesluit ter vaststelling aan
de Ledenraad voor.

LEDENRAAD
Artikel 16
16.1 Aan de Ledenraad komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
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16.2 De Ledenraad bestaat uit vijftig door en uit de Leden gekozen Afgevaardigden.
Ieder Lid is kiesgerechtigd.
Ieder Lid is gerechtigd zich kandidaat te stellen.
De samenstelling van de Ledenraad en de wijze van verkiezing van de Afgevaardigden zijn nader
uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.
Per Lid kan slechts één Afgevaardigde zitting hebben in de Ledenraad.
16.3 De zittingstermijn van de Ledenraad is vier jaar. De Afgevaardigden zijn herkiesbaar.
16.4 Indien het aantal Afgevaardigden minder is dan het in lid 2 van dit artikel bepaalde aantal,
vormen de Afgevaardigden niettemin een bevoegde Ledenraad.
16.5 De Ledenraad vergadert tenminste twee keer per jaar, conform artikel 15 leden 3 en 5, en voorts
zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.
16.6 Het Bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste vijf Afgevaardigden verplicht tot het
bijeenroepen van de Ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. Het bepaalde in artikel 20 is van
overeenkomstige toepassing.
16.7 De informatievoorziening aan de Leden over de Ledenraad wordt nader geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.

TOEGANG EN STEMRECHT LEDENRAAD
Artikel 17
17.1 Toegang tot een vergadering van de Ledenraad hebben (de vertegenwoordigers van) de
Afgevaardigden, (de vertegenwoordigers van) de Leden, het Bestuur, de begunstigers, de
persoonlijk aangeslotenen, de ereleden, de leden van verdienste en de directeur van het
verenigingsbureau.
Geen toegang hebben (vertegenwoordigers van) geschorste Afgevaardigden,
(vertegenwoordigers van) geschorste Leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat
zij toegang hebben tot dat deel van de vergadering van de Ledenraad waarin hun schorsing aan
de orde is en dat zij bevoegd zijn over hun schorsing het woord te voeren.
17.2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Ledenraad, die deze
bevoegdheid kan delegeren aan het Bestuur.
17.3 Uitsluitend Afgevaardigden hebben stemrecht, iedere Afgevaardigde heeft één stem. Geschorste
Afgevaardigden hebben geen stemrecht.
17.4 Een Afgevaardigde kan zijn stem door één daartoe schriftelijk en tijdig voor aanvang van de
vergadering gevolmachtigde andere Afgevaardigde doen uitbrengen. Iedere Afgevaardigde kan
slechts één volmachtstem uitbrengen.
17.5 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch
is vastgelegd.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 18
18.1 De vergaderingen van de Ledenraad worden geleid door de bestuursvoorzitter.
Ontbreekt de bestuursvoorzitter dan treedt één der andere bestuursleden, door het Bestuur aan te
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de Ledenraad daarin zelf.
18.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt die, na bespreking in de Ledenraad worden vastgesteld en
door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
De zakelijke inhoud van het ter vergadering verhandelde wordt ter kennis van de Leden
gebracht.
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BESLUITVORMING VAN DE LEDENRAAD
Artikel 19
19.1 Het ter vergadering van de Ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
19.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
aanwezige Afgevaardigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde een aanwezige Afgevaardigde, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
19.3 Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Ledenraad
genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
19.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der Afgevaardigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
een Afgevaardigde hoofdelijke stemming verlangt.
19.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
19.6 Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
19.7 Een eenstemmig besluit van alle Afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de Ledenraad.
19.8 Zolang in een vergadering van de Ledenraad alle Afgevaardigden vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook
al heeft geen oproeping plaatsgehad 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.

BIJEENROEPING LEDENRAAD
Artikel 20
20.1 De Ledenraad wordt, behoudens in het geval bedoeld in artikel 16 lid 6, bijeengeroepen door het
Bestuur. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische weg,
aan de adressen van de Afgevaardigden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De
termijn voor de bijeenroeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag der bijeenroeping en
die der vergadering niet meegerekend.
20.2 De bijeenroeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd het bepaalde in artikel
19 lid 8.

EINDE STATUS AFGEVAARDIGDE
Artikel 21
21.1 Het zijn van Afgevaardigde eindigt:
a. door terugtreden van het Lid als Afgevaardigde;
b. door het einde van het lidmaatschap;
c. door ontslag door de Ledenraad op voorstel van het Bestuur of van tenminste één vijfde van
de Afgevaardigden.
21.2 Voor een besluit tot ontslag van een Afgevaardigde is een meerderheid vereist van tenminste
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde
van de Afgevaardigden vertegenwoordigd is.
21.3 Hangende een voorstel tot ontslag is de Afgevaardigde geschorst en is hem de toegang tot de
vergaderingen van de Ledenraad ontzegd, behoudens het moment waarop daarin het voorstel tot
ontslag wordt behandeld.
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STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
22.1 In deze Statuten kan, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 8, geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van de Ledenraad in een vergadering, die is bijeengeroepen met de
mededeling dat aldaar wijzigingen van de Statuten zullen worden voorgesteld.
22.2 Tenminste veertien dagen voor de vergadering zal aan de Afgevaardigden een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, worden toegezonden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een Lid aan hem
toegezonden.
22.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 8, ten
minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde
van de Afgevaardigden vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de Afgevaardigden
vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van twee weken, doch binnen vier weken na de eerste
vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
Afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van
de uitgebrachte stemmen.
22.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid, alsmede de directeur van het
verenigingsbureau bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 23
23.1 De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenraad. Het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
23.2 De vereffening geschiedt door het Bestuur tenzij de Ledenraad anders beslist.
23.3 Tenzij bij het besluit tot ontbinding door de Ledenraad anders is aangegeven besluit/besluiten de
vereffenaar(s) over de bestemming van een eventueel financieel overschot.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24
24.1 De organisatie van de Vereniging, alsmede de samenstelling, taken en bevoegdheden van haar
organen worden nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.
24.2 Het Huishoudelijk Reglement kan aanscherpingen van deze Statuten bevatten, maar mag niet
strijdig zijn met deze Statuten of de wet.
24.3 Vaststelling of wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 22 lid 3.

SLOTBEPALING
Artikel 25
Onvoorziene gevallen
Wanneer ten aanzien van enige bepaling in deze Statuten in enig geval niet is voorzien, beslist het
Bestuur, behoudens het recht van de Ledenraad de beslissing te vernietigen en opnieuw te beslissen.
Huishoudelijk Reglement Koninklijke KVGO + Overige Besluiten en Reglementen
Deze kunt u vinden en downloaden van de website KVGO: www.kvgo.nl onder ‘Koninklijke KVGO’.
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