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—T-ARISSEN
STATUTENWIJZIGING
NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)

Op negenentwintig juni tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Margriet—
Breeuwsma (hierna ook te noemen: notaris), als waarnemer van mr. Casper
Michael Jones, notaris te Amersfoort:
de heer Jacob Jan Bartoo

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
a. dat op vier december negentienhonderdzesenzeventig de vereniging met—
volledige rechtsbevoegdheid: NKC (Nederlandse Kampeerauto Club),
statutair gevestigd te Soesterberg, gemeente Soest, kantoorhoudende te3769 AN Soesterberg, Amersfoortsestraat 124 D, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40119174, hierna te noemen: Vereniging, is
opgericht;
b. dat de statuten van de Vereniging voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op —
zesentwintig april tweeduizend zestien verleden voor mr. B.F. Wesseling,—
notaris te Enschede,
c. dat in de vergadering van de ledenraad van de Vereniging, gehouden op —
negenentwintig juni tweeduizend negentien is besloten tot wijziging van de—
statuten van de Vereniging;
d. dat de comparant in laatst gemelde vergadering werd gemachtigd de
gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen;
e. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
hechten exemplaar van een uittreksel van de notulen van gemelde
vergadering.
Alsnu verklaarde de comparant naar aanleiding van gemeld besluit en ter
uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de Vereniging zijn
gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:
NAAM, ZETEL, OPRICHTING, DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: NKC (Nederlandse Kampeerauto Club). —
De verkorte naam van de vereniging is: NKC.
In deze statuten wordt de vereniging als rechtspersoon eveneens verder
genoemd: NKC.
2. De NKC heeft haar zetel te Soesterberg, gemeente Soest.
3. De NKC is opgericht op vier december negentienhonderdzesenzeventig en —
duurt voort voor onbepaalde tijd.
4. Het verenigingsjaar, zijnde het boekjaar van de NKC, loopt van één januari —
tot en met eenendertig december.
DOEL
Artikel 2.
1. De NKC heeft in de meest brede zin ten doel:
a. het behartigen van de belangen van
kampeerautogebruikers/campergebruikers, hierna te noemen
'camperaars', in het algemeen en de leden in het bijzonder;
b. het bevorderen van het (verantwoord) gebruik van de kampeerauto /—
camper.
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2.

De NKC tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van en deelnemen aan activiteiten;
b. het verzamelen en uitwisselen van informatie onder camperaars in het —
algemeen en de leden in het bijzonder op het gebied van de
kampeerauto / camper;
c. het verzorgen van een officieel periodiek en/of andere publicaties (on
en offline);
d. het nadrukkelijk bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van het
gebruik van de kampeerauto / camper;
e. een nadrukkelijke samenwerking met andere organisaties en instellingen
met een gelijkgericht doel;
f. het geven van adviezen aan en het zo vaak als zinvol plegen van
overleg met bevoegde en invloedrijke instanties;
g. het aanwenden van alle andere middelen, die voor de doelstellingen —
bevorderlijk zijn;
h. het vervullen van taken, die aan de NKC bij of krachtens enige wet —
worden opgedragen.
3. Daarenboven wil de NKC voor camperaars in het algemeen en voor de leden
in het bijzonder de aanbieding verzorgen van bepaalde producten en
diensten.
GELDMIDDELEN. VERMOGEN
Artikel 3.
1. De inkomsten en het vermogen van de NKC bestaan onder andere uit:
a. jaarlijkse contributie van leden;
b. overige inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
LEDEN. LIDMAATSCHAP. LEDENREGISTER
Artikel 4.
1. De NKC kent:
a. ereleden;
b. gewone leden;
c. partnerleden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen die (i) de achttienjarige leeftijd hebben—
bereikt, (ii) aan de NKC bijzonder uitzonderlijke diensten hebben bewezen —
en, (iii) als zodanig door de ledenraad als bedoeld in artikelen 11 en 14,
hierna te noemen: de Ledenraad, op voorstel van het bestuur van de NKC—
als bedoeld in artikel 8 zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.
3. Gewone leden zijn natuurlijke personen die (i) de achttienjarige leeftijd
hebben bereikt, en (ii) zich als gewoon lid hebben aangemeld en als zodanig
zijn toegelaten overeenkomstig artikel 5.
4. Partnerleden kunnen zijn natuurlijke personen die (i) de achttienjarige leeftijd
hebben bereikt, (ii) een gezamenlijke huishouding vormen met - en op
hetzelfde adres woonachtig zijn als - een gewoon lid, en (iii) zich vóór een —
januari tweeduizend zestien als partnerlid hebben aangemeld en als zodanig
zijn toegelaten overeenkomstig artikel 5.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden hierna in deze statuten alsmede
in reglementen ereleden en gewone leden en partnerleden steeds aangeduid
als leden.
6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen,
e-mailadressen van leden alsmede de regio (als bedoeld in artikel 18)
waartoe zij behoren zijn opgenomen, hierna te noemen: het Ledenregister. —
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Leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres, hun e-mailadres
alsmede iedere wijziging daarvan bij het bestuur bekend is.
Opgave door een lid van het e-mailadres ten behoeve van het Ledenregister
geldt als instemming door het betreffende lid dat iedere publicatie,
kennisgeving of oproeping elektronisch aan het opgegeven e-mailadres kan—
geschieden.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten derhalve steeds begrepen alle —
via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te
ontvangen stukken, waaronder begrepen een elektronisch vastgelegd bericht
via een elektronisch communicatiemiddel.
AANMELDING EN TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Aanmelding als gewoon lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur via het
daartoe door het bestuur aangewezen verenigingskantoor als bedoeld in —
artikel 21, hierna te noemen: het Verenioinoskantoor.
2. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden.
3. Bij niet toelating tot het lidmaatschap kan de Ledenraad alsnog tot toelating —
besluiten.
4. Het lidmaatschap wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend—
op die waarin tot de toelating is besloten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. SCHORSING.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid of diens wettelijke vertegenwoordiger.
Bij een opzegging van het lidmaatschap wordt een eventueel
partnerlidmaatschap per hetzelfde moment opgezegd door de NKC aan
het partnerlid en daarmee beëindigd.
b. door opzegging door de NKC.
Opzegging kan geschieden wanneer een lid niet aan bij statuten of in de
reglementen gestelde verplichtingen jegens de NKC voldoet, alsook —
wanneer redelijkerwijs van de NKC niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, alsook in de situaties als in lid 10 sub—
a (niet voldoen contributieverplichting binnen gestelde termijn) en/of sub
d (schending geheimhouding) van deze statuten bepaald.
Bij een opzegging van het lidmaatschap wordt een eventueel
partnerlidmaatschap per hetzelfde moment eveneens opgezegd door de
NKC aan het partnerlid en daarmee beëindigd.
c. door overlijden;
d. door ontzetting.
Deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de NKC handelt of de —
NKC op onredelijke wijze benadeelt.
Bij een ontzetting van het lidmaatschap wordt een eventueel
partnerlidmaatschap per hetzelfde moment opgezegd door de NKC aan
het partnerlid en daarmee beëindigd.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of diens wettelijk
vertegenwoordiger dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur via het
daartoe door het bestuur aangewezen Verenigingskantoor.
Het Verenigingskantoor bevestigt, namens het bestuur, schriftelijk binnen—
twee weken deze opzegging aan het desbetreffende lid.
3. Opzegging door de NKC geschiedt schriftelijk door het bestuur.
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de NKC kan slechts—
geschieden voor de datum van één november van het lopende
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

verenigingsjaar; het lidmaatschap eindigt alsdan per éénendertig december—
van dat verenigingsjaar.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd door opzegging, indien
van de NKC of van het lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Het lidmaatschap kan door leden echter niet onmiddellijk worden beëindigd —
door opzegging in geval van een verzwaring van de geldelijke verplichtingen
van de leden, al dan niet overeenkomstig artikel 7 lid 3.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 4 dan wel lid 5 van dit artikel —
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende —
op de datum waarop was opgezegd.
Behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel, geschiedt ontzetting van
leden schriftelijk door het bestuur.
In afwijking van het bepaalde in lid 7 van dit artikel, kunnen leden die deel —
uitmaken van het bestuur uitsluitend door de Ledenraad uit het lidmaatschap
worden ontzet. De Ledenraad brengt een besluit tot ontzetting schriftelijk,—
onder opgave van de redenen, binnen twee weken ter kennis van het
betrokken lid.
Het betrokken lid heeft toegang tot de vergadering van de Ledenraad waarin
het besluit tot ontzetting wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord
te voeren.
Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de —
NKC en een besluit tot ontzetting schriftelijk, onder opgave van de redenen,—
binnen twee weken ter kennis van het betrokken lid. Het betrokken lid staat —
binnen één maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op
de Ledenraad.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. —
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering van de Ledenraad waarin
het beroep ten aanzien van het besluit tot ontzetting of opzegging wordt
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Onverminderd het in lid 9 bepaalde, kan een lid in de navolgende gevallen—
worden geschorst.
a. bij besluit door het bestuur indien en zolang een gewoon lid
respectievelijk een partnerlid niet binnen een door het bestuur gestelde—
termijn aan zijn/haar contributieverplichting heeft voldaan;
b. bij besluit door het bestuur indien op grond van het in deze statuten
bepaalde het voornemen bestaat tot opzegging respectievelijk tot
ontzetting van het betreffende lid door het bestuur.
De schorsing geldt in dit geval voor de periode gelegen tussen (i) de —
schriftelijke kennisgeving van het voornemen tot opzegging
respectievelijk ontzetting door het bestuur aan het betrokken lid, en (ii) —
de besluitvorming betreffende de opzegging respectievelijk de ontzetting
gevolgd door schriftelijke kennisgeving daarvan aan het betrokken lid —
overeenkomstig lid 9 eerste zin,
c. bij besluit door de Ledenraad indien op grond van het in deze statuten—
bepaalde het voornemen bestaat tot ontzetting van het betreffende lid —
door de Ledenraad.
De schorsing geldt in dit geval voor de periode gelegen tussen (i) de —
schriftelijke kennisgeving van het voornemen tot ontzetting door de —
Ledenraad aan het betrokken lid, en (ii) de besluitvorming betreffende—
de ontzetting gevolgd door schriftelijke kennisgeving daarvan aan het —
betrokken lid overeenkomstig lid 8 tweede zin.
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d. bij besluit door het bestuur indien een lid informatie heeft verstrekt aan —
derden omtrent de financiën, werkwijze, processen of relaties van of bij —
de NKC, dan wel omtrent andere gegevens met betrekking tot de NKC —
welke gegevens het lid binnen de NKC - waaronder eveneens begrepen
door het deel uitmaken van een orgaan van de NKC respectievelijk door
zijn/haar functie binnen het Verenigingskantoor - bekend zijn geworden—
en waaromtrent het lid het vertrouwelijke karakter kent of moet
begrijpen.
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, kan elke schorsing één of meer —
malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. —
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de
schorsing, opzegging of ontzetting, dan eindigt de schorsing.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering van het betreffende
orgaan waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
daarover het woord te voeren.
Gedurende de periode dat het lid geschorst is, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend doch behoudt het—
lid wel de verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. CONTRIBUTIE
Artikel 7.
1. Ereleden en gewone leden ontvangen de officiële periodieke uitgave(n).
2. De leden hebben het recht deel te nemen aan de activiteiten van de NKC en
genieten overigens de rechten die door het bestuur voor hen zijn bedongen.
Het bestuur is bevoegd te bepalen dat voor het deelnemen aan met name —
genoemde activiteiten van de NKC, leden aan bepaalde voorwaarden dienen
te voldoen.
3. Gewone leden en partnerleden zijn verplicht jaarlijks contributie te betalen.—
Een voorstel over de hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het
bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de
Ledenraad. Na verkregen goedkeuring van zowel de Raad van Toezicht als—
de Ledenraad stelt het bestuur de hoogte van de contributie vast.
4. Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft—
desalniettemin de volledige contributie verschuldigd.
6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
7. De NKC kan krachtens besluit van de Ledenraad ten laste van de leden
verplichtingen aangaan. Uit het besluit van de Ledenraad moet genoegzaam
van de aard en de inhoud van die verplichtingen blijken.
BESTUUR
Artikel 8.
1. De NKC wordt bestuurd door een bestuur, dat bestaat uit een door de
Ledenraad op voorstel van de Raad van Toezicht te bepalen aantal
bestuursleden.
2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat kent het bestuur een —
voorzitter en overige bestuursleden.
3. De Ledenraad benoemt de leden van het bestuur op bindende voordracht —
van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van —
dit artikel.
Voorafgaand aan de benoeming van een lid van het bestuur zal de Raad van
Toezicht een bindende voordracht opmaken zodanig dat voor iedere
vacature één persoon wordt voorgedragen. Aan de voordracht kan het
bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde van
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de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Ledenraad in een
vergadering waarin ten minste twee derde van de leden van de Ledenraad—
aanwezig zijn.
Is er niet tijdig binnen de daartoe gestelde redelijke termijn een voordracht—
opgemaakt, dan is de Ledenraad vrij in de benoeming.
4. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat benoemt de Ledenraad
de voorzitter in functie, zulks op voordracht van de Raad van Toezicht. Het —
bestuur verdeelt de overige taken onderling.
5. De benoeming van een bestuurslid vindt plaats aan de hand van een door de
Raad van Toezicht vastgestelde profielschets, die de goedkeuring behoeft—
van de Ledenraad. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en—
competenties waaraan een bestuurslid dient te voldoen. Aanvullende
bepalingen inzake de werving en selectie van bestuursleden en
onverenigbaarheden worden uitgewerkt in een reglement Raad van
Toezicht, zoals vermeld in artikel 23 lid 3.
6. Het is niet vereist dat bestuursleden lid zijn van de NKC. Leden van het
bestuur kunnen derhalve ook buiten de leden van de NKC worden benoemd.
Tot bestuursleden kunnen niet worden benoemd personen:
a. die deel uitmaken van de Ledenraad;
b. die deel uitmaken van de Raad van Toezicht;
c. die als vrijwilliger actief zijn voor de NKC;
d. die een echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, —
pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de eerste graadverwanten zijn —
van personen die deel uitmaken van het bestuur, de Raad van Toezicht
of de Ledenraad;
e. die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van —
goederen of diensten aan de NKC welke voor de realisatie van de
doelstelling van de NKC van overwegend belang zijn.
7. Kandidaten voor een functie in het bestuur overleggen vóór hun benoeming—
aan de Ledenraad een schriftelijke verklaring met betrekking tot het
eventueel bestaan van commerciële of andere belangen, die direct of indirect
strijdig kunnen zijn met het belang van de NKC of hun functie in het bestuur.
Leden van het bestuur verplichten zich aan de Raad van Toezicht en de —
Ledenraad melding te maken van wijzigingen in hun situatie, die kunnen —
leiden tot dergelijke strijdige belangen.
8. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van hun
arbeidsovereenkomst.
9. Een bestuurder defungeert:
a. door overlijden van de bestuurder;
b. door aftreden van de bestuurder (bedanken);
c. door ontslag door de Ledenraad wegens het intreden van een
onverenigbaarheid als bedoeld in lid 6;
d. door ontslag door de Ledenraad om andere redenen, waaronder
begrepen strijdige belangen als bedoeld in lid 7,
e. bij verlies van het vrije beheer door een bestuurslid over zijn vermogen;—
f. door ontslag door de rechtbank;
g. door het eindigen van de arbeidsovereenkomst.
10. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Ledenraad worden ontslagen of —
geschorst. Ook de Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing van een
bestuurder. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder door de—
Ledenraad kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de—
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Ledenraad waarin ten minste twee/derde gedeelte van de in functie zijnde en
niet geschorste Ledenraadsleden aanwezig is.
Een schorsing door de Ledenraad of de Raad van Toezicht, die niet binnen —
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door de Ledenraad,
eindigt door het verloop van die termijn.
11. Een lid van het bestuur ontvangt een beloning voor zijn werkzaamheden. De
hoogte van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van een lid van —
het bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
12. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur is in dat—
geval verplicht op de eerstvolgende reguliere vergadering van de Ledenraad,
de voorziening van de vacature(s) op de agenda te zetten.
13. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur, —
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid —
van het bestuur.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur berust het —
bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen —
personen, die zo mogelijk werkzaam zijn op het Verenigingskantoor.
In geval van ontstentenis neemt de Raad van Toezicht vervolgens zo
spoedig mogelijk actie, zodat overeenkomstig het bepaalde in lid 3 en lid 5—
van dit artikel definitief in het bestuur wordt voorzien.
BESTUURSBEVOEGDHEID, VERTEGENWOORDIGING EN
BESLUITVORMING
Artikel 9.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de NKC en het beheer van haar —
vermogen.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de NKC in en buiten rechte.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt eveneens toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
4. Het bestuur kan besluiten, één of meer bestuursleden, medewerkers van het
Verenigingskantoor als ook derden volmacht te verlenen om de NKC binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te laten uitvoeren door leden van het managementteam, zijnde
daartoe door het bestuur aangewezen personen vanuit het
Verenigingskantoor.
6. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, tenzij —
deze statuten zich daartegen verzetten. Voor het aanvragen van
faillissement en surseance van betaling van de NKC, behoeft het bestuur de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het —
bepaalde in artikel 10 lid 18 sub i sub x.
7. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het —
aangaan van overeenkomsten waarbij de NKC zich als borg of hoofdelijk—
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij vooraf de —
goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen —
beroep worden gedaan.
8. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen en
genomen besluiten.
9. De wijze van vergaderen en besluitvorming wordt vastgelegd in een door het
bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht vast te stellen (en te —
wijzigen) bestuursreglement.
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RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 10.
Samenstelling
1. De NKC heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste zeven personen.
2. De Raad van Toezicht kent een voorzitter.
(Gewenste) kwaliteit en onverenigbaarheden
3. Bij de samenstelling van de leden van de Raad van Toezicht wordt gelet op —
diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij —
de Raad van Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van
algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de—
NKC en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
4. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd:
personen die deel uitmaken van het bestuur en/of personen die
belast zijn met de dagelijkse en algemene leiding van de NKC en/of —
de met haar verbonden rechtspersonen;
personen die deel uitmaken van de Ledenraad,
personen die op andere wijze dan als lid van de Raad van Toezicht—
actief zijn binnen het Verenigingskantoor als medewerker of
vrijwilliger;
een echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel,—
pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de eerste graadverwanten —
van personen die als medewerker zijn verbonden aan het
Verenigingskantoor.
5. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of
zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of
overeenkomsten met de NKC en mogen niet (on)middellijk betrokken zijn bij
leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de NKC.
Benoeming
6. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Ledenraad benoemd op
(niet bindende) voordracht van de Raad van Toezicht.
Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht—
met goedkeuring van de Ledenraad vast te stellen algemene en specifieke—
profielschets en selectieprocedure. De algemene profielschets beschrijft de —
gewenste samenstelling, kwaliteiten en competenties waaraan de Raad van
Toezicht als geheel dient te voldoen. De specifieke profielschets beschrijft de
gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van de Raad van —
Toezicht dient te voldoen.
Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht zal—
de Raad van Toezicht een voordracht opmaken zodanig dat voor iedere
vacature één persoon wordt voorgedragen. Is er niet tijdig binnen de daartoe
gestelde redelijke termijn een voordracht opgemaakt, dan is de Ledenraad—
vrij in de benoeming.
7. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt als zodanig door de
Ledenraad in deze functie benoemd, zulks op voordracht van de Raad van —
Toezicht.
8. Aanvullende bepalingen inzake de werving en selectie van leden van de —
Raad van Toezicht en onverenigbaarheden worden uitgewerkt in een
reglement Raad van Toezicht, zoals vermeld in artikel 23 lid 3.
9. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van—
drie jaar. Na afloop van deze termijn is het zojuist afgetreden lid van de Raad
van Toezicht terstond voor één termijn herkiesbaar. De Raad van Toezicht—
stelt een rooster van aftreden vast.
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10. Indien er op enig moment minder dan vijf leden van de Raad van Toezicht in
functie zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden, mits op zo kort
mogelijke termijn een vergadering van de Ledenraad wordt gehouden ten —
einde de Raad van Toezicht tot vijf leden aan te vullen.
Schorsing en ontslag
11. Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde onder opgaaf van
redenen worden geschorst en ontslagen door de Ledenraad.
Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met een —
meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de in functie zijnde en niet geschorste Ledenraadsleden aanwezig is.
12. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts.
a. door opzegging door het lid van de Raad van Toezicht;
b. door verstrijken van de benoemingsperiode;
c. door overlijden;
d. indien één of meer van de situaties zoals omschreven in artikel 10 lid 4 zich voordoet en dit bij besluit is geconstateerd door de overige leden —
van de Raad van Toezicht,
e. bij verlies van het vrije beheer door een lid van de Raad van Toezicht —
over zijn vermogen.
Ontstentenis en belet, evaluatie, beoordeling en beloning
13. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van—
Toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het
overblijvende lid van de Raad van Toezicht.
14. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht —
wijst de Ledenraad twee personen aan die tijdelijk de functie van de Raad —
van Toezicht op zich nemen.
15. De Raad van Toezicht evalueert en beoordeelt jaarlijks haar interne
functioneren en doet daarvan, alsmede van haar toezichtsuitoefening en —
werkgeverschap verslag aan de Ledenraad.
16. Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt een beloning voor zijn
werkzaamheden. Een voorstel over de hoogte van de beloning wordt door de
Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Na
verkregen goedkeuring van de Ledenraad stelt de Raad van Toezicht de —
hoogte van de beloning vast. Nadere bepalingen omtrent de vergoedingen—
van leden van de Raad van Toezicht kunnen worden uitgewerkt in een
reglement voor de Raad van Toezicht.
Taken en bevoegdheden
17. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht—
tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, op de algemene —
gang van zaken binnen de NKC en het vervullen van de werkgeversrol
richting het bestuur. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad en—
advies terzijde.
18. De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende bevoegdheden:
a. het doen van een voorstel aan de Ledenraad over het vaststellen van —
het aantal leden van het bestuur,
b. het schorsen van een lid van het bestuur;
c. het doen van een bindende voordracht bij de benoeming van een lid van
het bestuur;
d. het doen van een voordacht bij de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht;
e. het doen van een voordracht bij de benoeming van de accountant;
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het vaststellen van het strategisch meerjarenplan, het daarvan afgeleide
jaarplan en de daarop gebaseerde begroting en investeringsplan;
g. het beoordelen van het functioneren van het bestuur en het vaststellen —
van de hoogte van de beloning van een lid van het bestuur,
h. het verstrekken van advies aan de Ledenraad omtrent zijn bevindingen—
terzake van het bestuursverslag, de jaarrekening en verklaring
accountant als genoemd in artikel 12;
i. aan zijn goedkeuring zijn onderworpen, onverminderd het elders
bepaalde in deze statuten, de besluiten van het bestuur omtrent:
i. het uitoefenen van stemrecht op door de vereniging gehouden
aandelen;
ii. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of —
bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten
waarbij de NKC zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
iii. de vaststelling van het beleggingsbeleid;
iv. het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie- of
investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en
investeringen die niet zijn voorzien in de begroting en een bij besluit
van de Raad van Toezicht dat aan het bestuur is meegedeeld te—
bepalen bedrag te boven gaan,
v. het aangaan, wijzigen en verbreken van een duurzame
samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien—
die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de NKC;
vi. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of
zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een
andere rechtspersoon;
vii. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
viii. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk—
aantal werknemers tegelijkertijd,
ix. het verlenen van doorlopende procuratie aan (rechts)personen om —
de NKC te vertegenwoordigen en het vaststellen van de inhoud van
deze procuratie;
x. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling van de —
NKC,
xi. het voorstel tot het ontbinden van de NKC;
xii. het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of juridische
splitsing.
19. De Raad van Toezicht kan andere dan de in lid 18 omschreven besluiten—
aan haar goedkeuring onderwerpen, mits de Raad van Toezicht in zijn
daartoe strekkend besluit zodanige rechtshandelingen nauwkeurig omschrijft
en aan het bestuur meedeelt.
Vergadering en besluitvorming
20. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar.
21. De wijze van vergaderen en besluitvorming wordt overigens vastgelegd in —
een door de Raad van Toezicht met goedkeuring van de Ledenraad vast te —
stellen (en te wijzigen) reglement.
LEDENRAAD EN VERGADERINGEN VAN DE LEDENRAAD
Artikel 11.
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1. De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden uit de leden en fungeert als
algemene vergadering. Derhalve komen, naast hetgeen in deze statuten is —
bepaald, aan de Ledenraad alle taken en bevoegdheden toe die de wet —
toekent en verbindt aan (het zijn van) een algemene ledenvergadering.
2. Naast andere in de wet en statuten aan haar opgedragen taken is de
Ledenraad belast met:
a. het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch
meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan;
b. het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting en het
investeringsplan,
c. het goedkeuren van de hoogte van contributies,
d. het goedkeuren van het bestuursverslag en de jaarrekening als bedoeld
in artikel 12;
e. het dechargeren van het bestuur en de Raad van Toezicht,
f. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden en leden van—
de Raad van Toezicht en het goedkeuren van de hoogte van de
beloning van ieder lid van de Raad van Toezicht;
g. het benoemen van de accountant op voordracht van de Raad van
Toezicht;
h. het goedkeuren van de meerjarenbegroting en het
meerjareninvesteringsplan.
3. De Ledenraad komt ten minste drie maal per verenigingsjaar bijeen in
vergadering, waarin de in lid 2 genoemde taken gestructureerd aan de orde—
komen.
4. Andere Ledenraadsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als een
volstrekte meerderheid van het bestuur of de Raad van Toezicht dit wenselijk
oordeelt.
5. Het bestuur is verplicht de Ledenraad bijeen te roepen op schriftelijk of
elektronisch verzoek van een tiende deel van de Ledenraadsleden aan het —
bestuur, welk verzoek een opgave van, en toelichting bij de te behandelen—
punten dient te bevatten. In dat geval is het bestuur verplicht binnen een —
termijn van niet langer dan vier weken tot het bijeenroepen van de
Ledenraad over te gaan. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze waarop
het bestuur de Ledenraad bijeenroept en/of bij advertentie in drie dagbladen
die in grote delen van Nederland worden gelezen.
6. De Ledenraad wordt schriftelijk of elektronisch bijeengeroepen door het —
bestuur. Daarnaast kan de Raad van Toezicht, indien daartoe aanleiding —
bestaat, besluiten tot het bijeen roepen van de Ledenraad.
De oproeping geschiedt door toezending van de agenda en bijbehorende—
stukken aan de in artikel 13 lid 1 van deze statuten genoemde personen —
gericht aan het adres in het Ledenregister en ten aanzien van bestuurders—
en de leden van de Raad van Toezicht gericht aan het adres van het
Verenigingskantoor. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
veertien dagen.
Indien de desbetreffende persoon hiermee instemt, kan de bijeenroeping —
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is bekend—
gemaakt. Indien tevens een elektronisch adres wordt opgegeven ter
opneming in het Ledenregister, kunnen kennisgevingen, mededelingen en—
oproepingen voor een vergadering van de Ledenraad ook elektronisch aan —
dit adres worden verzonden; de opgave van dit elektronisch adres geldt als —
instemming voor bijeenroepingen via een elektronisch bericht aan dit adres.—
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In de eerste helft van het verenigingsjaar wordt een voorjaarsvergadering—
gehouden, waarin in elk geval het bestuursverslag en de jaarrekening
bedoeld in artikel 12 van deze statuten, met het verslag van de aldaar
bedoelde accountant worden behandeld, hierna te noemen: de
vooriaarsvergadering.
In de tweede helft van het verenigingsjaar wordt een najaarsvergadering —
gehouden, waarin in elk geval de in artikel 12 lid 5 genoemde documenten—
worden behandeld, hierna te noemen: de najaarsvergadering.
BESTUURSVERSLAG EN JAARREKENING
Artikel 12.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de NKC
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt in de voorjaarsvergadering het bestuursverslag over het—
afgelopen verenigingsjaar uit. Het bestuursverslag van het bestuur bevat een
verslag over de gang van zaken in de NKC en een verantwoording van het —
gevoerde beleid.
3. Het bestuur stelt eveneens de balans per éénendertig december van het —
afgelopen verenigingsjaar en een staat van baten en lasten over het
afgelopen verenigingsjaar met een toelichting op, tezamen te noemen: de —
iaarrekening, en legt de jaarrekening in de voorjaarsvergadering met daarbij
de verklaring van de in lid 4 genoemde registeraccountant en het advies van
de Raad van Toezicht hierover ter goedkeuring aan de Ledenraad over.
4. De jaarrekening moet jaarlijks worden onderzocht door een onafhankelijke—
registeraccountant, die een verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening aan de Raad van Toezicht en het bestuur overlegt. Deze
verklaring wordt door het bestuur tegelijkertijd met de jaarrekening en het—
bestuursverslag aan de Ledenraad toegezonden.
5. Het bestuur stelt jaarlijks een geactualiseerd strategisch meerjarenplan en—
daarop gebaseerde meerjarenbegroting en een meerjareninvesteringsplan—
op. Daarnaast stelt het bestuur jaarlijks het van voormelde strategische
meerjarenplan afgeleide jaarplan en de daarop gebaseerde begroting en —
investeringsplan op (al dan niet als onderdeel van één strategische nota). —
Deze stukken worden ter vaststelling aangeboden aan de Raad van
Toezicht. Na vaststelling zendt het bestuur deze aan de leden van de
Ledenraad en roept hen tijdig voor de najaarsvergadering waarin deze
stukken worden behandeld op.
De Ledenraad keurt deze stukken goed. De vergadering wordt opgeroepen —
voor een zodanig tijdstip dat de stukken tijdig kunnen worden goedgekeurd.—
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren —
lang te bewaren.
TOEGANG TOT DE VERGADERING VAN DE LEDENRAAD
Artikel 13.
1. Toegang tot de vergadering van de Ledenraad hebben:
a. de leden van de Ledenraad, tenzij zij als lid geschorst zijn;
b. de leden van de Raad van Toezicht, tenzij zij als lid van de Raad van —
Toezicht geschorst zijn;
c. de leden van het bestuur, tenzij zij als bestuurslid geschorst zijn;
d. voorafgaande aan de vergadering door het bestuur aangewezen
medewerkers van het Verenigingskantoor.
Deze personen kunnen het woord voeren in de vergadering. Zij hebben, met
uitzondering van de onder sub a. genoemde personen, geen stemrecht.
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Vertegenwoordiging bij volmacht is niet toegestaan, met uitzondering voor de
onder sub a. genoemde personen zoals bepaald in artikel 15 lid 2.
2. De vergaderingen van de Ledenraad kunnen worden bijgewoond door leden
van de NKC, tenzij geschorst. Leden hebben geen spreekrecht.
3. Onverminderd het in lid 1 en lid 2 bepaalde kan de Ledenraad besluiten (als
tenminste drie Ledenraadsleden dit wensen) andere personen of
organisaties tot de vergadering toe te laten en desgewenst bij een
agendapunt het woord te laten voeren.
4. In afwijking van het in lid 2 en lid 3 bepaalde kan de Raad van Toezicht, het—
bestuur of de Ledenraad (een gedeelte van) de vergadering besloten
verklaren, waardoor alleen de in lid 1 van dit artikel genoemde personen —
daaraan mogen deelnemen.
5. Geschorste leden hebben geen toegang tot de vergadering van de
Ledenraad, doch met uitzondering van de vergadering waarin het besluit tot—
schorsing, ontzetting of opzegging wordt behandeld tot welke vergadering —
het geschorste lid toegang heeft en in welke vergadering hij/zij bevoegd is —
daarover het woord te voeren.
SAMENSTELLING VAN DE LEDENRAAD
Artikel 14.
1. De leden van de Ledenraad worden verkozen per regiogebied, als bedoeld —
in artikel 18 van deze statuten. Uit elk regiogebied zijn drie leden van de
Ledenraad afkomstig.
2. De Ledenraad wordt in zijn geheel voor drie jaren gekozen.
3. De leden van de Ledenraad worden door de leden van het regiogebied uit de
leden van dit regiogebied gekozen en benoemd.
4. Tot leden van de Ledenraad kunnen niet worden benoemd en kunnen niet—
aanblijven leden:
a. die commerciële of andere belangen hebben die direct of indirect strijdig
kunnen zijn met het belang van de NKC zulks ter beoordeling van en—
naar het oordeel van de Ledenraad;
b. die deel uitmaken van het bestuur;
c. die deel uitmaken van de Raad van Toezicht;
d. die, anders dan als lid van de Ledenraad, als vrijwilliger actief zijn voor —
de NKC;
e. die een operationele taak binnen de NKC hebben respectievelijk
werkzaam zijn op het Verenigingskantoor.
5. Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt:
a. bij installatie van de nieuwe Ledenraad al dan niet na afloop van de
termijn als bedoeld in lid 2;
b. door tussentijds aftreden op eigen verzoek,
c. door tussentijds aftreden wegens het niet (langer) voldoen aan vereisten
als bedoeld in lid 4;
d. door het einde van het lidmaatschap van de NKC;
e. bij ondercuratelestelling;
f. wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
g. bij de schorsing als lid, voor de duur van de schorsing.
6. Ledenraadsleden zijn eenmaal herkiesbaar.
7. De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergadering van de
Ledenraad als technisch voorzitter en draagt zorg voor een goede
afstemming van werkzaamheden tussen Raad van Toezicht, bestuur en
Ledenraad. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere leden—
van de Raad van Toezicht de vergadering voorzitten. Wordt ook op deze —
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wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelf.
De voorzitter heeft in de Ledenraad een adviserende stem.
8. De verkiezing van Ledenraadsleden geschiedt aldus:
a. Elk regiogebied, als bedoeld in artikel 18 van deze statuten, geldt als—
een kieskring.
b. Elk lid van de NKC wordt ingedeeld bij de kieskring behorende bij het —
regiogebied waartoe het lid overeenkomstig artikel 18 behoort.
c. Elk lid dat voldoet aan de vereisten van lid 4 van dit artikel mag zich —
kandidaat stellen in de kieskring waartoe het behoort, met uitzondering —
van hen die als lid zijn geschorst.
d. Alle leden zijn stemgerechtigd in hun eigen kieskring, met uitzondering —
van hen die als lid zijn geschorst.
e. Het bestuur stelt de kandidatenlijst en het aantal vacatures per kieskring
vast, verzorgt per kieskring de informatieverstrekking over de
kandidaten, en stelt elk kiesgerechtigd lid in staat schriftelijk of
elektronisch/digitaal, zoals via internet, één stem op één kandidaat uit te
brengen in en uit de kieskring waartoe dat lid behoort.
Het aantal vacatures bedraagt bij reguliere verkiezingen als bedoeld in —
lid 2 derhalve drie.
Tussentijdse verkiezingen binnen één of meer kieskringen
(regiogebieden) vinden alleen plaats indien (i) het aantal leden van de—
Ledenraad minder dan achttien bedraagt, en (ii) na invulling van
vacatures door reserveleden als bedoeld onder f. het aantal leden van—
Ledenraad eveneens minder dan achttien blijft bedragen, in welk geval —
de tussentijdse verkiezingen alleen plaatsvinden binnen die kieskringen
(regiogebieden) die met minder dan drie leden in de Ledenraad
vertegenwoordigd zijn.
f. De kandidaat of kandidaten die binnen de kieskring de meeste stemmen
heeft/hebben ontvangen, zijn door de betreffende kieskring
(regiogebied) tot lid respectievelijk leden van de Ledenraad benoemd en
vervullen de vacature(s).
De kandidaat of kandidaten die na vervulling van de vacature(s) binnen—
de kieskring de meeste stemmen heeft/hebben ontvangen worden —op
volgorde van het aantal verkregen stemmen — als reserveleden
geplaatst op een centrale reservelijst van alle kieskringen tezamen; deze
kandidaat of kandidaten zal/zullen bij eventuele tussentijdse vacatures —
— op volgorde van het aantal verkregen stemmen — binnen een
betreffende kieskring (regiogebied) waarin een vacature is als
ledenraadslid deze vacatures vervullen en derhalve worden zij reeds als
zodanig benoemd.
Indien minder kandidaten dan vacatures zich beschikbaar hebben
gesteld of indien minder kandidaten dan vacatures stemmen
heeft/hebben ontvangen en aanvulling vanuit de centrale reservelijst niet
mogelijk is, blijven de overblijvende vacatures voor de betreffende
kieskring vacant met inachtneming van het minimum aantal leden en—
een tussentijdse verkiezing als onder e. bepaald.
g. De verkiezing van de Ledenraadsleden is nader geregeld in een
kiesreglement, dat deel uitmaakt van het huishoudelijk reglement.
9. Ledenraadsleden functioneren zonder last of ruggespraak.
10. Indien binnen de Ledenraad één of meer vacatures bestaan, is de niet
voltallige Ledenraad niettemin bevoegd onder gehoudenheid zo spoedig —
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mogelijk in die vacature(s) te voorzien. De wijze waarin in vacature(s) wordt—
voorzien, geschiedt overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
STEMRECHT IN DE LEDENRAAD
Artikel 15.
1. Elk Ledenraadslid kan één stem uitbrengen, tenzij deze persoon als lid is—
geschorst.
Alleen de Ledenraadsleden hebben stemrecht.
2. Een Ledenraadslid die krachtens lid 1 van dit artikel stemgerechtigd is, kan —
een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen
van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Een stemgerechtigd Ledenraadslid kan slechts voor één ander
stemgerechtigd Ledenraadslid gemachtigd zijn.
3. Zodra het bestuur hiertoe besluit is een Ledenraadslid bevoegd het in lid 1—
genoemde stemrecht uit te oefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel.
4. Voor de toepassing van het in lid 3 van dit artikel bepaalde is vereist dat de —
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter —
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
5. Stemmen die voorafgaand aan een vergadering van de Ledenraad via een —
elektronische communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan
op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met —
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
6. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden dan bij de
oproeping tot de vergadering van de Ledenraad bekend gemaakt.
VERSLAG VAN DE LEDENRAADSVERGADERING
Artikel 16.
1 Van het verhandelde in elke vergadering van de Ledenraad wordt door of—
namens het bestuur een verslag gemaakt.
Dit verslag wordt door de voorzitter van de Ledenraad vastgesteld en ten—
blijke daarvan door de voorzitter van de Ledenraad getekend.
Het vastgestelde verslag wordt in de eerstvolgende vergadering ter
goedkeuring aan de Ledenraad voorgelegd.
Onder "verslag" worden notulen mede begrepen.
2. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal —
van het verhandelde doen opmaken.
3. De in de vergadering genomen besluiten worden zo spoedig mogelijk als hun
belang dan wel dat van de NKC zulks vereist, schriftelijk aan de leden
medegedeeld als het besluiten betreft die individuele leden raken. Betreft het
besluiten die alle leden raken, dan vindt publicatie van die besluiten plaats in
de officiële uitgave van de NKC of anderszins.
BESLUITVORMING IN DE LEDENRAAD
Artikel 17.
1. Voor zover de wet, de statuten of de reglementen niet anders bepalen
worden alle besluiten in de Ledenraad genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
2. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die
vergadering omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
3. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de —
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de —
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inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet—
schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de leden 2 en 3
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de vergadering dit besluit bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 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.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid —
van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede stemming —
plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben—
behaald.
7. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. —
Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
8. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
9. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, of bij handopsteken, tenzij —
de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Stemming over
personen geschiedt schriftelijk tenzij alle aanwezige stemgerechtigden
instemmen met mondelinge stemming of stemming bij handopsteken.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
10. In afwijking van het vorige lid, is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
REGIO'S
Artikel 18.
1. De NKC is verdeeld in regio's.
2. Een voorstel over de (wijziging van) begrenzingen van de regio's wordt door
het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Na verkregen—
goedkeuring van de Ledenraad stelt het bestuur de begrenzingen vast.
3. Leden van een regio zijn alle leden die hun woonplaats hebben binnen de —
voor die regio vastgestelde begrenzing. Als woonplaats geldt de aan het —
bestuur door het betrokken lid opgegeven woonplaats opgenomen in het —
Ledenregister.
4. Leden die niet in Nederland woonachtig zijn, worden ingedeeld in de regio—
waarin de NKC haar zetel heeft.
LEDENBIJEENKOMSTEN
Artikel 19.
Eenmaal per verenigingsjaar vindt een Ledenbijeenkomst plaats waarin het
bestuur of haar vertegenwoordiger het concept strategisch meerjarenplan en het
daarvan afgeleide jaarplan aan de leden in bespreking geeft.
VERENIGINGSKANTOOR EN COMMISSIES
Artikel 20.
1. Voor de uitvoering van haar taken kent de NKC medewerkers en vrijwilligers.
Deze zijn verenigd in een Verenigingskantoor (binnen de NKC ook genoemd:
Verenigingsorganisatie). Aan het hoofd daarvan staat het bestuur. De
bijzondere positie van vrijwilligers wordt verder onderstreept in artikel 23 lid —
4.
2. Het bestuur kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies, waarvan—
medewerkers, leden en externe deskundigen deel kunnen uitmaken. Het —
bestuur is bevoegd deze commissies in te stellen. Een commissie valt onder
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de verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. De taakomschrijving van een commissie, de wijze waarop deze verder wordt
ingericht en waarop de commissieleden worden benoemd, als ook overige—
relevante zaken kunnen nader in door een het bestuur met goedkeuring van
de Raad van Toezicht vast te stellen (en te wijzigen) reglement worden
vastgelegd.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 21.
1. In de statuten kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit in een vergadering van de Ledenraad, die daartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Het voorstel tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van—
Toezicht.
2. Zij die de oproeping tot een vergadering van de Ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste —
veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden van de —
Ledenraad ter kennis hebben gebracht, aan de adressen volgens het
Ledenregister of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel is bekend gemaakt.3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering van de Ledenraad waarin ten minste twee/derde gedeelte van—
de in functie zijnde en niet geschorste Ledenraadsleden aanwezig is.
4. Als het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig is, mag het bestuurbesluiten op de hierboven genoemde wijze binnen twee weken een nieuwe Ledenraad bijeen te roepen. In die tweede vergadering kan bedoeld besluit worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal Ledenraadsleden.
In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en —
waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering —
aanwezige aantal Ledenraadsleden.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het ondertekenen van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
ONTBINDING
Artikel 22.
1. De NKC kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenraad. Het —
bepaalde in artikel 21 leden 2, 3, en 4 is van overeenkomstige toepassing.—
Het voorstel tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van
Toezicht.
2. De Ledenraad bepaalt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van een eventueel batig saldo na vereffening en wijst bij het besluit tot ontbinding een
bewaarder van de boeken en bescheiden aan.
3. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door een door de Ledenraad te benoemen vereffenaar en blijven deze statuten zo veel mogelijk van
kracht.
REGLEMENTEN
Artikel 23.
1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van —
hetgeen in deze statuten is bepaald of ter regeling van niet in deze statuten geregelde onderwerpen. De vaststelling van het huishoudelijk reglement en-
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iedere wijziging daarvan behoeft de voorafgaande goedkeuring van de
Ledenraad en de Raad van Toezicht.
2. Het bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Toezicht een
bestuursreglement vast. Dit reglement behoeft geen goedkeuring van de —
Ledenraad.
3. De Raad van Toezicht stelt een reglement Raad van Toezicht vast. Dit
reglement behoeft goedkeuring van de Ledenraad.
4. In het huishoudelijk reglement wordt de belangrijke positie van de vrijwilliger
binnen de NKC vastgelegd.
SLOTBEPALING
Artikel 24.
In alle gevallen waarin de statuten, het Huishoudelijk Reglement of de wet niet —
voorzien, beslist het bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
OVERGANGSBEPALING LEDENRAAD
Artikel 25.
Ten aanzien van degenen die de Ledenraad vormen ten tijde van het kracht
worden van de onderhavige statutenwijziging geldt dat zij een langere periode —
deel uitmaken van de Ledenraad vanwege het feit dat de verkiezingen, mede in —
verband met de installatie van een Raad van Toezicht, later zullen plaatsvinden —
dan de gebruikelijke cyclus. Conform het bepaalde in artikel 14 lid 5 sub a eindigt
het lidmaatschap van de huidige leden van de Ledenraad bij installatie van een —
nieuwe Ledenraad.
Dit artikel en dit opschrift vervalt zodra er een geheel nieuwe Ledenraad is
geïnstalleerd.
OVERGANGSBEPALING BESTUUR
Artikel 26.
De in artikel 8 genoemde procedure ten aanzien van de benoeming van
bestuursleden (en verdere uitwerking daarvan in het reglement Raad van
Toezicht), is niet van toepassing op de eerste bestuurder die door de Ledenraad
wordt benoemd na het van kracht worden van deze akte van statutenwijziging. —
Ten aanzien van de aanstelling van deze bestuurder is door de Ledenraad
besloten tot het volgen van een soortgelijke procedure als vermeld in artikel 8, —
waarbij de formeel nog niet in functie zijnde eerste leden van de Raad van
Toezicht een selectieprocedure hebben verricht voor de betreffende bestuurder.—
Dit artikel en dit opschrift vervalt bij het ontstaan van een vacature in het bestuur
nádat benoeming heeft plaatsgevonden van de eerste bestuurder die in functie—
treedt na het van kracht worden van deze akte van statutenwijziging.
Slotverklaringen
Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd (in
afwijking van het bepaalde in artikel 10 en verdere uitwerking daarvan in het
reglement Raad van Toezicht):
a. de heer Jacob Jan Bartoo, voornoemd, in de functie van voorzitter;
b. de heer Theodorus Godefridus Maria van Hoek, geboren te Geldrop op
dertig juni negentienhonderd eenenzestig;
c. de heer Michiel Johannes Theodorus Bosman, geboren te Haarlem op acht—
juni negentienhonderd negenenzestig;
d. mevrouw Brigitte Ingrid van der Burg, geboren te Tanga, Tanganyika op
zeven april negentienhonderd eenenzestig;
e. de heer Bastiaan Jan André van de Rakt, geboren te Nijmegen op
zevenentwintig september negentienhonderd achtenzeventig.
BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
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voornoemde notulen.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Soest op de datum in het hoofd van deze akte —
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparant en mij, notaris ondertekend,
om
(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Door mij, mr. Margriet Breeuwsma, als
waarnemer van mr. Casper Michael Jones,
notaris te Amersfoort, op 29 juni 2019.
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