NEDERLANDSE VERENIGING VAN BELANGSTELLENDEN IN HET BRANDWEERWEZEN
PRIVATE STATUTEN 2015

Naam, Zetel en Doel:
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam "Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het
Brandweerwezen", afgekort V.B.B.
2. Zij is statutair gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel: het stimuleren van het verzamelen van objecten en literatuur op het
gebied van en het bevorderen van belangstelling voor het brandweerwezen in de meest ruime zin.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het verzorgen van publicaties op voormeld gebied;
het verlenen van technische en andere adviezen en informatie op voormeld gebied;
het bemiddelen zonder winstoogmerk inzake de aan- en verkoop van objecten en publicaties op
voormeld gebied ten behoeve van leden en jeugdleden;
het houden of ondersteunen van exposities op voormeld gebied;
het leggen en onderhouden van contacten met het brandweerwezen in en buiten Nederland en met
gelijkgerichte verenigingen in het buitenland;
het organiseren van excursies, vergaderingen en andere bijeenkomsten betrekking hebbende op
voormeld gebied.
Leden en ereleden:
Artikel 3.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben
bereikt of rechtspersonen die zich aangesproken voelen door het doel van de vereniging.
2. Erelidmaatschap kan worden verleend op voorstel van het algemeen bestuur door de algemene
ledenvergadering aan rechtspersonen, of aan natuurlijke personen voor het leven, al dan niet lid van
de vereniging, die zich voor de vereniging in bijzonder mate verdienstelijk hebben gemaakt. Aan
ereleden komen ten minste de rechten van gewone leden toe.
3. Het dagelijks bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle ereleden,
leden, jeugdleden en gezinsleden zijn opgenomen. De namen van overleden ereleden, leden,
jeugdleden en gezinsleden blijven in het register gehandhaafd, tenzij hun nabestaanden daartegen
bezwaar hebben.
Jeugdleden en gezinsleden:
Artikel 4.
1. Jeugdleden kunnen zijn natuurlijke personen, die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben
bereikt en zich aangesproken voelen door het doel van de vereniging.
2. Gezinsleden kunnen zijn zij, die met een gewoon lid van de vereniging in gezinsverband
samenwonen.
3. Een jeugdlid, dat de leeftijd van achttien jaren bereikt, wordt daardoor lid.
4. Een gezinslid dat ophoudt met een gewoon lid van de vereniging in gezinsverband samen te wonen
wordt daardoor, naar gelang diens leeftijd, lid dan wel jeugdlid.
5. Jeugdleden en gezinsleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating.
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid, jeugdlid of gezinslid geschiedt schriftelijk of digitaal op een door het dagelijks
bestuur vastgesteld formulier.
2. Het algemeen bestuur beslist in hoogste instantie omtrent de toelating.
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Einde van het lidmaatschap en disciplinaire besluiten.
Artikel 6.
1. het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij niet binnen drie
maanden na het verschuldigd worden dan wel binnen twee weken na een tweede schriftelijke of
digitale aanmaning zijn verplichtingen jegens de vereniging nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting (royement). Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan, behoudens opzegging
wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, schriftelijk of digitaal geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. 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.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) geschiedt schriftelijk door het algemeen bestuur.
7. Voorafgaand aan een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan schorsing
plaatsvinden. Schorsing geschiedt schriftelijk door het dagelijks bestuur. Spoedshalve kan het besluit
tot schorsing mondeling dan wel digitaal medegedeeld worden, zo spoedig mogelijk gevolgd door een
schriftelijke bevestiging daarvan. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontzetting (royement) eindigt door het verloop van die termijn.
De schorsing eindigt eveneens indien het dagelijks bestuur naar aanleiding van de feiten besluit te
volstaan met het opleggen van een waarschuwing. Het opleggen van een waarschuwing geschiedt
schriftelijk.
8. 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 (royement) staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 7.
Voor beëindiging van het jeugdlidmaatschap of het gezinslidmaatschap is het in het voorgaande
artikel bepaalde voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
Het erelidmaatschap kan slechts, op voorstel van het Algemeen bestuur, door de Algemene
vergadering worden ingetrokken.

Financiële bijdragen.
Artikel 8.
1. De leden, jeugdleden en gezinsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,
welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2. De algemene vergadering kan bijzondere heffingen en hoofdelijke omslagen aan de leden,
jeugdleden en gezinsleden opleggen.
3. Ereleden zijn ontheven van het betalen van een jaarlijkse bijdrage en eventuele bijzondere
heffingen en hoofdelijke omslagen.
4. Het dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
financiële verplichtingen te verlenen.
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Bestuur.
Artikel 9.
1. Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, de
leden/afdelingsvoorzitters, en maximaal twee overige leden. Zij dienen handelingsbekwaam te zijn,
niet onder beschermingsbewind of mentorschap te zijn gesteld en niet in staat van faillissement, onder
de toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen te verkeren.
2. Het algemeen bestuur draagt binnen haar kring zorg voor de invulling van de (neven)functies van
vice-voorzitter, plaatsvervangend secretaris, en plaatsvervangend penningmeester. Het algemeen
bestuur kan daarnaast binnen haar kring zorg dragen voor de (neven)functies van plaatsvervanger
van de overige bestuursleden
3. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter vormen tezamen het dagelijks
bestuur.
4. Alle leden van het algemeen bestuur worden door de algemene vergadering uit de ereleden, leden
en/of gezinsleden benoemd en in functie gekozen.
5. Leden van de vereniging die zich, anders dan op voordracht van het zittende bestuur, verkiesbaar
willen stellen voor een bestuursfunctie, dienen tenminste één maand vóór de datum van de algemene
ledenvergadering waarin de desbetreffende bestuursverkiezing op de agenda staat, schriftelijk een
verklaring hieromtrent bij het bestuur in te dienen. Deze verklaring moet door tenminste tien procent, met
een minimum van vijftien, van het aantal stemgerechtigde leden worden ondertekend.
6. Indien en voor zover de vice-voorzitter, de plaatsvervangend secretaris en/of de plaatsvervangend
penningmeester de voorzitter respectievelijk de secretaris respectievelijk de penningmeester
daadwerkelijk vervangen komen aan hen dezelfde rechten en verplichtingen toe als aan de
functionarissen welke zij vervangen.
7. Eventuele andere functies worden in onderling overleg binnen het bestuur verdeeld.
8. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, bij
een besluit genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn.
9. Leden van het algemeen bestuur, daaronder begrepen het dagelijks bestuur, treden af in de vierde
jaarvergadering na die van hun benoeming; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, treedt af in dezelfde vergadering waarin zijn voorganger zou
zijn afgetreden.
10. Bij wijze van overgangsmaatregel vanuit de eerdere situatie, en ter bevordering van de continuïteit
van het bestuur, vinden aftreden en (her)benoeming met ingang van het jaar 2015 volgens het
navolgende schema plaats:
Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid (Media, Informatie & Communicatie)
Lid / Afdelingsvoorzitter Fotografie
Lid / Afdelingsvoorzitter Brandweerhistorie
Lid (Algemeen)
Reserve (bij uitbreiding aantal afdelingen)

2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018

11. Bij wijze van overgangsmaatregel blijven de thans zittende bestuursleden in functie tot het jaar van
aftreden en (her)benoeming volgens het in het vorige lid genoemde schema.
12. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. bedanken
c. het ophouden te voldoen aan de vereisten voor het bestuurslidmaatschap zoals bij deze statuten
gesteld.
13. Ingeval van een tussentijdse vacature welke niet is ontstaan op de wijze als bedoeld in artikel 9 lid
8, is het algemeen bestuur bevoegd een erelid, lid of gezinslid uit te nodigen deze tot aan de
eerstvolgende jaarvergadering waar te nemen. De aldus aangewezene heeft de rechten van een door
de algemene vergadering benoemd bestuurslid.
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14. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur kan bij de uitoefening van haar taak structureel,
gevraagd en ongevraagd, geadviseerd worden door ereleden, leden en/of gezinsleden van de
vereniging met een bijzondere mate van voor de vereniging relevante (bestuurs)ervaring, kennis,
kunde en/of contacten. Deze adviseurs worden aangeduid door het algemeen bestuur en hebben
toegang tot de bestuursvergaderingen.
Daarnaast kunnen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zich incidenteel laten adviseren
door andere ereleden, leden en/of gezinsleden, alsmede door derden.
Artikel 10.
1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of twee
andere bestuursleden dit verlangen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris, bij diens verhindering door de
plaatsvervangend secretaris, dan wel bij beider verhindering door een ander aanwezig lid van het
algemeen bestuur als fungerend secretaris een besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en de
(plaatsvervangend / fungerend) secretaris wordt vastgesteld en ondertekend.
3. Vergaderingen van het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur kunnen zowel fysiek als ook
met behulp van digitale communicatiemiddelen plaatsvinden.
4. De besluitenlijsten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn niet openbaar, tenzij het
bestuur anders beslist.
Bestuurstaak, Vertegenwoordiging.
Artikel 11: Algemeen bestuur.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2. Indien het aantal leden van het algemeen bestuur beneden de artikel 9 vermelde organieke omvang
is gedaald, blijven het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bevoegd.
3. Het algemeen bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar
taak te doen uitvoeren door afdelingen die door het algemeen bestuur worden ingesteld. 4. De
afdelingsvoorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
Bij tussentijdse vacatures van afdelingsvoorzitter voorziet het algemeen bestuur analoog aan artikel 9,
lid 12, van deze statuten in de waarneming van deze vacature.
5. Het algemeen bestuur stelt omtrent de werking van de afdelingen een afdelingenreglement vast.
6. Het algemeen bestuur is bevoegd om ook met betrekking tot andere onderwerpen die de goede
werking van de vereniging betreffen reglementen vast te stellen.
7. Het algemeen bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid aan haar toekomende
besluitvorming van ondergeschikte aard te mandateren aan het dagelijks bestuur, dan wel aan
individuele leden van het dagelijks- dan wel algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt daartoe
een mandaatregeling vast.
8. Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling
voor een schuld van een derde verbindt.
9. Het algemeen bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van
het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 12: Dagelijks bestuur.
1. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen
bestuur
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder lid van het dagelijks bestuur.
De vereniging wordt daarnaast in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder lid van het algemeen
bestuur, voor zover binnen het aan deze leden toegekende mandaat op grond van het
mandaatbesluit.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van besluiten van de algemene vergadering en het
algemeen bestuur, voor zover die organen niet anders omtrent de uitvoering van hun besluiten
besloten hebben
4. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot gemandateerde besluitvorming als bedoeld in artikel 11,
zevende lid.
5. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot overige besluitvorming, aan het dagelijks bestuur toegekend bij
of krachtens deze statuten.
6. Het dagelijks bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van
het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
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Artikel 13.
1. Aan leden van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur kunnen in het belang van de
vereniging gemaakte redelijke onkosten tegen overlegging van de nodige justificatoire bescheiden
worden vergoed. Zij ontvangen nimmer een bezoldiging.
2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op overige ereleden, leden, jeugdleden en
gezinsleden die met goedkeuring van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, een lid van het
dagelijks bestuur, en / of een afdelingsvoorzitter - elk binnen diens mandaat als bedoeld in artikel 11
van deze statuten - redelijke kosten maken in het belang van de vereniging.

Jaarrekening en jaarverslag.
Artikel 14.
1. Het verenigingsjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
kalenderjaar.
2. Het algemeen 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.
3. Het algemeen bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan
ieder erelid, lid, of gezinslid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de ereleden, leden en/of gezinsleden een
commissie van drie personen, bestaande uit twee leden en een reservelid, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken, bescheiden en bestanden der
vereniging te geven.
6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het algemeen bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 twaalf jaren lang te
bewaren.

Algemene vergadering.
Artikel 15.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of de statuten aan het algemeen bestuur of dagelijks bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering
- de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de ereleden, leden, gezinsleden of jeugdleden aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het algemeen bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal ereleden, leden,
gezinsleden en/of jeugdleden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19, dan wel bij
het ontbreken van de feitelijke mogelijkheid daartoe, bij advertentie in tenminste één veel gelezen
landelijk dagblad, onder gelijktijdige schriftelijke of digitale kennisgeving aan het algemeen bestuur
van de vereniging.
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Toegang en stemrecht.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle ereleden van de vereniging, alle leden van de
vereniging, alle jeugdleden en alle gezinsleden die aan de voor hen geldende contributieverplichtingen
geheel hebben voldaan.
Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste gezinsleden en geschorste jeugdleden.
2. Over de toelating van andere personen dan in lid 1 bedoelde beslist de algemene vergadering.
3. Ieder erelid, lid, jeugdlid of gezinslid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een erelid, lid, jeugdlid of gezinslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
erelid, lid, jeugdlid of gezinslid uitbrengen.
5. Het in het vorige lid bedoelde “daartoe gemachtigd ander erelid, lid, jeugdlid of gezinslid” kan naast
zijn eigen stem maximaal twee stemmen op grond van verkregen machtigingen uitbrengen. Verkregen
schriftelijke machtigingen worden, op straffe van nietigheid, bij aanvang van de vergadering aan de
voorzitter overgelegd.

Voorzitterschap - notulen.
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, 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 vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 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 ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
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, wanneer de meerderheid der 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.
3. 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.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen vindt
een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen op zich hebben verenigd
beslist het lot.
6. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst
acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt
bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie of bij handopsteken is mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
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Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt indien mogelijk - in het verenigingsorgaan en op de website van de vereniging en anders schriftelijk
dan wel digitaal aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De
termijn voor de oproeping bedraagt tenminste dertig dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 23.

Orgaan.
Artikel 20.
1. Tenminste vier maal per jaar verschijnt het officieel orgaan van de vereniging dat tenminste de door
het bestuur noodzakelijk geachte verenigingsmededelingen bevat.
De algemene vergadering kan bepalen dat het officieel orgaan slechts in digitale vorm zal verschijnen.
2. Ereleden, alsmede leden en jeugdleden die de verschuldigde contributie geheel hebben voldaan,
hebben recht op kosteloze toezending van één exemplaar van het orgaan.
3. Niet-leden kunnen zich verzekeren van toezending van het orgaan door middel van een
abonnement op condities door het bestuur, dan wel de uitgever, te bepalen.

Overige publicaties.
Artikel 21.
Het is de leden, jeugdleden en gezinsleden verboden te spreken, schrijven, anderszins publiceren of
handelen uit naam van de vereniging, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het
dagelijks bestuur.
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 22.
1. Aan deze statuten kan een huishoudelijk reglement worden toegevoegd hetwelk geen bepalingen
mag bevatten welke in strijd zijn met de statuten.
2. Dit reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld en bevat een nadere uitwerking van
hetgeen in de statuten is voorgeschreven.
3. Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts door de algemene vergadering worden aangebracht,
met voorafgaande kennisgeving aan de leden van de voorgenomen wijziging.
4. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het algemeen
bestuur of door tenminste tien procent van het aantal stemgerechtigde leden.
5. Wijzigingen worden van kracht met ingang van de datum volgende op die van de goedkeuring door
de algemene vergadering.

Statutenwijziging, ontbinding.
Artikel 23.
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden
genomen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen en waarin tenminste
drie/tiende van het totaal aantal ereleden, leden, gezinsleden en jeugdleden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2. Is in zodanige vergadering niet het vereiste aantal ereleden, leden, gezinsleden en jeugdleden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen
twee maanden na de eerste vergadering, die beslist met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde ereleden, leden, gezinsleden en jeugdleden.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen vóór de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats, hetzij fysiek, hetzij digitaal, voor de ereleden, leden, gezinsleden en jeugdleden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt het
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voorstel bij de oproeping tot de vergadering aan alle leden en jeugdleden toegezonden, hetzij fysiek,
hetzij digitaal, hetzij in de vorm van een verwijzing naar een digitale vindplaats.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 24.
1. Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het algemeen bestuur met de vereffening belast,
tenzij de algemene vergadering bij dat besluit een of meer andere vereffenaars benoemt.
2. Een batig saldo na vereffening vervalt aan één of meer instellingen, werkzaam op het gebied van
ondersteuning van (oud) brandweerlieden en/of hun nagelaten betrekkingen, dan wel, bij ontstentenis
van een dergelijke instelling, aan een andere instelling welke actief is binnen het kader van de
doelstellingen zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten, een en ander nader door de algemene
vergadering te bepalen.

Aldus vastgesteld op 23 april 1977 en op 22 november 1977 voor het eerst notarieel vastgelegd.
Gewijzigd op 3 oktober 1981, 19 oktober 1985, 18 juni 1988 en 30 mei 2015.
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