
 

 

 

 

 

 

Statuten VNO-NCW Midden per 5 oktober 2004 
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Op vijf oktober tweeduizend vier verscheen voor mij, mr. Ronald Paulus Johannes Arnoldus 
Mollink, notaris te Losser:
mevrouw Esther Prijs-Roelfsema, werkzaam ten kantore van voornoemde notaris te 7581 AZ 
Losser, Bernard Leurinkstraat 107, geboren te Uithoorn op vijftien augustus 
negentienhonderd eenenzeventig, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer PAUL HENDRIKUS MARIE TE RIELE, wonende te Lancashire 5 7609 RD 

ALMELO, geboren te Almelo op tien maart negentienhonderd zesenveertig, (paspoort 
N32455890) gehuwd,

2. de heer EDSKO UFKES, wonende te 3904 LK VEENENDAAL, Middellaan 146, 
geboren te Ten Boer op zesentwintig juli negentienhonderd zesenveertig, (rijbewijs, 
3163052305) gehuwd,

die deze volmacht verstrekten in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk 
penningmeester van de vereniging: WERKGEVERSVERENIGING MIDDEN-
NEDERLAND, gevestigd te APELDOORN, (adres: jhr. mr. G.W. Molleruslaan 41, 7316 
AR Apeldoorn) en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende,
deze vereniging hierna verder te noemen: de vereniging.
De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat blijkens het aan deze akte gehechte 
uittreksel uit de notulen uit de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging zij op 
zeventien juni tweeduizend vier (17-06-2004) heeft besloten de statuten te wijzigen en de 
volmachtgevers te machtigen deze opnieuw vast te stellen als volgt:
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: VNO-NCW MIDDEN.
2. De vereniging is gevestigd te APELDOORN; zij kan ook elders kantoor houden.
3. De vereniging is opgericht op vijfentwintig november negentienhonderd negenenzestig.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft tot doel om vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij:

a. de belangen te behartigen van het bedrijfsleven in het algemeen en van de leden van 
de vereniging in het bijzonder in de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en 
Flevoland;

b. bij te dragen tot een rechtvaardige sociaal-economische orde, waarbij aan het 
beginsel van de privaatrechtelijke onderneming een centrale plaats wordt toegekend.

2. Niettegenstaande de christelijke grondslag van de vereniging, zal VNO-NCW MIDDEN 
ruimte bieden aan allen die vanuit welke overtuiging dan ook een inbreng willen leveren 
aan de discussie over de plaats en betekenis van het ondernemerschap in de samenleving.

Artikel 3
De vereniging tracht haar doeleinden te bereiken door:
a. op haar doelstellingen gebaseerde studie der sociaal-economische vraagstukken;
b. voorlichting, scholing en vorming der leden;
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c. het uitdragen van ingenomen standpunten overal waar het doel van de vereniging dat 
wenselijk maakt;

d. goede samenwerking met de Vereniging VNO-NCW in het bijzonder, met andere 
werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere organisaties in binnen- en 
buitenland, die voor het bereiken van het doel van de vereniging van belang zijn;

e. vertegenwoordiging in colleges en organen, die zich met de belangen van het 
bedrijfsleven bezighouden; en

f. alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen 
zijn.

LEDEN
Artikel 4
De vereniging kent de volgende ledencategorieën, die alle dezelfde rechten hebben:
a. gewone leden;
b. buitengewone leden;
c. seniorleden; en
d. ereleden.
Artikel 5
1. Als gewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die als 

ondernemer belast of mede belast zijn met de directie van één of meer privaatrechtelijke 
ondernemingen en woonachtig en/of werkzaam zijn in de provincies Gelderland, 
Overijssel, Utrecht of Flevoland.

2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten rechtspersonen die een privaatrechtelijke 
onderneming exploiteren of belast zijn met de directie van een privaatrechtelijke 
onderneming in de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht of Flevoland. Deze 
rechtspersonen wijzen een natuurlijke persoon aan om het lidmaatschap uit te oefenen. 
Deze natuurlijke persoon dient bij voorkeur belast of mede belast te zijn met de directie 
van de rechtspersoon.

3. Als gewoon lid kunnen tevens worden toegelaten natuurlijke personen, die op grond van 
hun functie met gewone leden als bedoeld in het eerste lid kunnen worden gelijkgesteld.

4. a. Voorts kunnen als gewone leden worden toegelaten rechtspersoonlijkheid 
bezittende industriële- en/of bedrijvenkringen waarin (voornamelijk) zijn verenigd 
natuurlijke personen als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel en rechtspersonen welke 
een onderneming uitoefenen.

b. Een onder a bedoelde rechtspersoon dient volgens haar statuten gevestigd te zijn in 
het in lid 1 bedoelde werkgebied van VNO-NCW MIDDEN en ten doel te hebben 
de belangenbehartiging van het bedrijfsleven -niet zijnde de detailhandel- in een 
bepaalde regio, zoals een (gedeelte van een) provincie of een gemeente, of op een 
bepaald bedrijventerrein, welke regio of bedrijventerrein dient te liggen in het 
hiervoor bedoelde werkgebied van VNO-NCW MIDDEN.

c. Het onder a bedoelde lidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan het betreffende 
lid-rechtspersoon. Behoudens een eigen lidmaatschap op grond van artikel 5 lid 1 of 
2, zijn de leden van deze rechtspersonen geen lid van VNO-NCW MIDDEN. Op 
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grond van het lidmaatschap van de rechtspersoon hebben de leden van de lid-
rechtspersoon en VNO-NCW MIDDEN over en weer geen verplichtingen jegens 
elkaar. De leden van het betreffende lid-rechtspersoon kunnen niet rechtstreeks 
rechten ontlenen aan dit VNO-NCW MIDDEN-lidmaatschap van de 
rechtspersoon.

Artikel 6
Als buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die 
niet voldoen aan het gestelde in artikel 5, maar wier positie aanleiding geeft hen als zodanig 
toe te laten. Een buitengewoon lid heeft geen stemrecht.
Artikel 7
Als seniorlid van VNO-NCW MIDDEN kunnen worden toegelaten natuurlijke personen of 
vertegenwoordigers van leden-rechtspersonen, die niet meer voldoen aan het gestelde in 
artikelen 5 en 6, respectievelijk hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van het betreffende 
lid-rechtspersoon hebben verloren, maar die te kennen geven de band met de vereniging te 
willen continueren
Artikel 8
Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de 
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging - op voordracht van het 
algemeen bestuur - door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
AANMELDING EN TOELATING
Artikel 9
1. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt schriftelijk bij het 

secretariaat van de vereniging.
Een potentieel lid-rechtspersoon als bedoeld in artikel 5 lid 4 dient bij aanmelding een 
afschrift van haar statuten bij de aanmeldingsbescheiden te voegen.

2. Over toelating tot het lidmaatschap van de vereniging beslist het secretariaat in overleg 
met het regiobestuur binnen drie maanden na de aanmelding met dien verstande dat over 
de toelating van een lid als bedoeld in artikel 5 lid 4 het dagelijks bestuur beslist.

3. Bij afwijzing, daaronder begrepen het geval dat niet tijdig een beslissing is genomen, 
heeft de belanghebbende het recht de algemene ledenvergadering te verzoeken over zijn 
toelating te beslissen. Dit verzoek moet hij binnen dertig dagen na afwijzing of na het 
verlopen van de beslissingstermijn doen.

4. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden onder leden verstaan zowel de 
gewone leden, de buitengewone leden, de seniorleden als de ereleden en onder 
lidmaatschap zowel het lidmaatschap van de gewone leden, de buitengewone leden, de 
seniorleden als de ereleden.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 10
De leden hebben de rechten en verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de statuten, 
reglementen en de in overeenstemming daarmee genomen besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 11
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1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door ontbinding, faillissement of surseance van betaling van het lid-rechtspersoon of 

indien het lid verhuist, respectievelijk haar zetel verplaatst buiten het gebied als 
bedoeld in artikel 5 lid 1, respectievelijk artikel 5 lid 2. In het geval van verhuizing of 
zetelverplaatsing kan het bestuur besluiten dat deze beëindigingsgrond voor het 
lidmaatschap van het betreffende lid buiten toepassing blijft;

c. door opzegging door het lid;
d. 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 het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren; en

e. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door een lid dient bij aangetekend schrijven te geschieden bij het secretariaat 
tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van drie maanden.

3. Opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het dagelijks bestuur, 
dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen in kennis stelt van het betreffende 
besluit, onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft 
gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de 
algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

4. Het dagelijks bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot 
opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden 
gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van 
die termijn.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
contributie voor het geheel verschuldigd.

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 12
1. De vereniging wordt bestuurd door een door het algemeen bestuur te bepalen oneven 

aantal natuurlijke personen als bestuursleden.
Het algemeen bestuur is samengesteld als volgt:
a. een voorzitter;
b. een penningmeester; en
c. gewone leden.

2. Deze bestuursleden worden als volgt gerekruteerd:
a. een lid, zo mogelijk de voorzitter, uit elk van de provinciale besturen;
b. een lid, zo mogelijk de voorzitter, uit elk van de regiobesturen;
c. ten hoogste vier personen, die op grond van hun specifieke deskundigheid worden 
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benoemd.
3. De benoeming van de bestuursleden, genoemd in lid 2 sub a en sub b, geschiedt door de 

algemene ledenvergadering uit een of meer bindende voordrachten door het provinciale 
bestuur, respectievelijk het regiobestuur, zulks behoudens het bepaalde in lid 4. Het 
provinciaal bestuur en het regiobestuur benoemen elk uit hun midden tevens een 
plaatsvervangend afgevaardigde, die als gevolmachtigde kan optreden namens het 
betreffende bestuurslid in geval van diens verhindering.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen bij een met tenminste 
twee / derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van een algemene 
ledenvergadering, waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Is geen bindende voordracht opgemaakt of besluit de algemene 
vergadering aan de gemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene vergadering vrij in de keuze.

5. De benoeming van de in lid 2 sub c bedoelde bestuursleden geschiedt uit een of meer 
bindende voordrachten van het algemeen bestuur door de algemene ledenvergadering.
Op deze bindende voordracht is het in lid 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

6. Bestuursleden worden benoemd op persoonlijke titel. Deze benoeming geschiedt zonder 
last of ruggespraak.

7. Benoeming van de bestuursleden geschiedt voor een tijdvak van drie jaar. Een aftredend 
lid is terstond eenmaal herbenoembaar.

DAGELIJKS BESTUUR
8. Een onderdeel van het algemeen bestuur vormt het dagelijks bestuur. De volgende 

functionarissen hebben uit hoofde van hun functie zitting in het dagelijks bestuur:
a. de voorzitter van het algemeen bestuur;
b. de penningmeester van het algemeen bestuur;
c. de voorzitters van de provinciale besturen.

De leden van het dagelijks bestuur vervullen dezelfde functie binnen het dagelijks bestuur als 
binnen het algemeen bestuur.
9. a. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing 

op het einde van het lidmaatschap van dagelijks bestuur.
b. Voorts is ten aanzien van het bestuurslidmaatschap van een provinciaal voorzitter 

van het dagelijks bestuur het bepaalde in artikel 21 lid 2 van toepassing.
10. Het dagelijks bestuur heeft tot taak:

a. de behartiging van de dagelijkse gang van zaken;
b. alle taken welke door deze statuten aan het dagelijks bestuur zijn toegekend, zoals 

die in artikelen 9 lid 2, 11 lid 3 en 4, 18 lid 2, 36 en 39 lid 2;
c. de behandeling van contributieaangelegenheden als bedoeld in artikel 27 lid 4, en
d. alle door het algemeen bestuur en/of de algemene leden vergadering aan het 

dagelijks bestuur opgedragen taken en bevoegdheden, mits deze verenigbaar zijn 
met deze statuten.

Artikel 13
1. De voorzitter van het algemeen bestuur wordt voor een periode van drie jaar door de 
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algemene vergadering in functie benoemd, met dien verstande dat een aftredend 
voorzitter slechts eenmaal als zodanig kan worden herbenoemd. Indien een bestuurslid 
wordt benoemd tot voorzitter telt zijn reeds verstreken benoemingsperiode als 
bestuurder niet mee voor de bepaling van zijn zittingsduur als voorzitter.

2. De verkiezing van de voorzitter geschiedt na schriftelijke kandidaatstelling. Kandidaten 
voor het voorzitterschap kunnen worden voorgedragen door het algemeen bestuur of 
door tenminste tien stemgerechtigde leden tezamen. De kandidaatstelling door de leden 
dient tenminste één week voor de algemene vergadering bij het algemeen bestuur 
aanwezig te zijn. Door de tegenkandidaat moet schriftelijk aan het algemeen bestuur 
worden medegedeeld dat bij eventuele benoeming tot voorzitter hij deze functie zal 
aanvaarden.

3. Het algemeen bestuur kan uit haar midden een vice-voorzitter aanwijzen. De vice-
voorzitter dient een bestuurslid te zijn als bedoeld in artikel 12 lid 2 sub a. De vice-
voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. In dat geval heeft de vice-
voorzitter dezelfde bevoegdheden als de voorzitter.

4. De penningmeester wordt benoemd op de wijze als bedoeld in artikel 12 lid 5. De 
penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur belast met het 
beheer van de geldmiddelen van de vereniging.

VERGADERINGEN ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 14
1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar, het dagelijks bestuur 

tenminste viermaal.
2. Elk der bestuursleden brengt ter vergadering één stem uit. Indien de stemmen staken in 

het dagelijks bestuur is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
3. Secretarissen van VNO-NCW MIDDEN kunnen de vergaderingen van het algemeen en 

dagelijks bestuur bijwonen tenzij het algemeen, respectievelijk het dagelijks bestuur 
anders beslist. Secretarissen van VNO-NCW MIDDEN kunnen - door de voorzitter van 
de vergadering daartoe uitgenodigd – het woord in de vergadering voeren. Aan het 
algemeen en dagelijks bestuur wordt door VNO-NCW MIDDEN uit het 
verenigingssecretariaat een gedelegeerd secretaris toegevoegd. Als zodanig treedt iemand 
op die werkzaam is voor VNO-NCW MIDDEN in de kwaliteit van algemeen secretaris. 
Deze secretaris is geen lid van het algemeen en/of dagelijks bestuur.

4. Van de vergaderingen van het dagelijks bestuur dient in de vergaderingen van het 
algemeen bestuur verslag te worden uitgebracht.

TAAK VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 15
1. Het algemeen bestuur heeft onder meer tot taak:

a. de bespreking van en de besluitvorming inzake het verenigingsbeleid;
b. het doen van voorstellen inzake de hoofdlijnen van dit beleid aan de algemene 

vergadering;
c. het uitbrengen van het jaarverslag;
d. het doen van rekening en verantwoording over het gevoerde beleid en het doen van 
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voorstellen inzake de begroting aan de algemene vergadering;
e. de aanwijzing van vertegenwoordigers van de vereniging in de Vereniging VNO-

NCW, alsmede in alle andere colleges, organen, commissies, voorzover deze taak in 
deze statuten niet aan andere organen van de vereniging is opgedragen.

2. Het algemeen bestuur is gerechtigd bepaalde bevoegdheden, hem toekomende, onder 
zijn verantwoordelijkheid aan anderen te delegeren.

3. Het algemeen bestuur is bevoegd om personen, die geen lid van de vereniging zijn, uit te 
nodigen om vergaderingen van de organen van de vereniging bij te wonen.

4. Het algemeen bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meer commissies of 
beleidsgroepen instellen. Het algemeen bestuur bepaalt de samenstelling alsmede de taak 
en de bevoegdheden van elke commissie of beleidsgroep.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 16
1. Een algemeen bestuurslid kan te allen tijde door het orgaan dat het algemeen bestuurslid 

heeft benoemd of aangewezen worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet 
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop 
van die termijn.

2. Het algemeen bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. door periodiek aftreden;
d. door een unaniem besluit van alle overige algemeen bestuursleden in een 

vergadering waarin al deze algemeen bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, welk besluit niet eerder kan worden genomen dan nadat het algemeen 
bestuurslid wiens algemeen bestuurslidmaatschap door dit (voorgenomen) besluit 
wordt beëindigd in kennis is gesteld van het voorgenomen besluit en in de 
gelegenheid is gesteld, al dan niet ter vergadering zijn standpunt omtrent het 
voorgenomen besluit kenbaar te maken;

e. door het eindigen van de functie/kwaliteit, op grond waarvan de algemeen 
bestuurder is gekozen; en

f. 1. door het eindigen van het persoonlijke lidmaatschap van VNO-NCW 
MIDDEN;

2. door het eindigen van het lidmaatschap van een lid-rechtspersoon welke het 
betreffende algemeen bestuurslid bij VNO-NCW MIDDEN vertegenwoordigt;

3. door het eindigen van de statutaire bestuursbevoegdheid bij een lid-
rechtspersoon of het eindigen van het dienstverband bij dit lid, welke het 
betreffende algemeen bestuurslid bij VNO-NCW MIDDEN vertegenwoordigt.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
1. Het algemeen bestuur is, mits met goedkeuring van algemene ledenvergadering, bevoegd 

te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
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vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt. Op het 
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

2. Tevens zijn de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk tot vertegenwoordiging 
bevoegd.

3. Het algemeen bestuur kan besluiten aan één of meer provinciale bestuursleden, al dan 
niet tezamen of een regiovoorzitter bij schriftelijke volmacht 
vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen om namens het provinciale bestuur, 
respectievelijk het regiobestuur, als organen van de vereniging, tegenover derden op te 
treden ter vertegenwoordiging van de vereniging in aangelegenheden de provincie, 
respectievelijk de regio betreffende.

SECRETARIAAT
Artikel 18
1. De vereniging heeft een professioneel secretariaat voor het vervullen van de taken, die 

voortvloeien uit haar doelstellingen en voor het verrichten van werkzaamheden ten 
behoeve van de organen van de vereniging.

2. Organisatie, samenstelling, taak en verantwoordelijkheid van het secretariaat worden 
door het dagelijks bestuur geregeld.

PROVINCIALE BESTUREN
Artikel 19
1. Het algemeen bestuur besluit tot instelling van provinciale besturen.
2. Het algemeen bestuur bepaalt hun aantal en hun gebied, één en ander na overleg met de 

regiobesturen.
3. De provinciale besturen bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
Artikel 20
1. Het provinciaal bestuur is samengesteld uit natuurlijke personen, in het bijzonder:

a. de voorzitters van de regiobesturen die vallen binnen het gebied van de provincie; 
valt een regio binnen het gebied van meer provincies dan kan het regiobestuur een 
plaatsvervangend afgevaardigde zitting laten nemen in één of meer provinciale 
besturen;

b. ten hoogste drie afgevaardigden van elke regio vallende binnen het gebied van de 
provincie; valt een regio binnen het gebied van meer provincies dan heeft deze regio 
het recht afgevaardigden aan te wijzen in elk der provinciale besturen;

c. een provinciaal bestuur kent maximaal twaalf bestuursleden, die voortkomen uit de 
regiobesturen;

e. bovendien kan het provinciaal bestuur met ten hoogste vijf personen, die worden 
benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid, worden uitgebreid.

2. Provinciale bestuursleden worden benoemd op persoonlijke titel. Deze benoeming 
geschiedt zonder last of ruggespraak.

3. De benoeming van de plaatsvervangende afgevaardigde bedoeld in lid 1 sub a geschiedt 
door het regiobestuur uit zijn midden.

4. De benoeming van het provinciale bestuurslid bedoeld in lid 1 sub b geschiedt door het 
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regiobestuur uit zijn midden. Het regiobestuur benoemt tevens uit zijn midden een 
plaatsvervangend afgevaardigde.

5. De benoeming van de provinciale bestuursleden bedoeld in lid 1 sub d geschiedt door 
het provinciaal bestuur. Benoembaar is elk lid, ressorterende onder de regiobesturen die 
vallen binnen het gebied van de provincie. Voor

6. leden-rechtspersonen als bedoeld in artikel 5 geldt dat een vertegenwoordiger van het lid-
rechtspersoon tot provinciaal bestuurslid benoembaar is.

7. De benoeming van de in lid 1 sub d genoemde bestuursleden geschiedt voor een tijdvak 
van drie jaar. Een aftredend lid is terstond eenmaal herbenoembaar.

8. Het provinciaal bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Het provinciaal bestuur 
wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het secretariaat van de vereniging.

9. Het lidmaatschap van het provinciale bestuur eindigt:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. door periodiek aftreden;
d. door het eindigen van het persoonlijke lidmaatschap van VNO-NCW MIDDEN of 

het lidmaatschap van het lid-rechtspersoon welke het betreffende provinciale 
bestuurslid bij VNO-NCW MIDDEN vertegenwoordigd;

e. door het eindigen van de statutaire bestuursbevoegdheid bij een lid-rechtspersoon of 
het eindigen van het dienstverband bij dit lid, welke het betreffende provinciale 
bestuurslid bij VNO-NCW MIDDEN vertegenwoordigt.

f. door het eindigen van de functie/kwaliteit, op grond waarvan de provinciale 
bestuurder is gekozen;

g. wat de provinciale bestuursleden bedoeld in artikel 20 lid 1 sub a en sub b betreft, 
door terugtrekking door het regiobestuur; en

h. wat de provinciale bestuursleden bedoeld in artikel 20 lid 1 sub d betreft, door 
ontslag door het provinciaal bestuur.

Artikel 21
1. Het provinciaal bestuur heeft onder meer tot taak:

a. het behartigen van de belangen op provinciaal niveau;
b. het uitdragen van de doelstellingen van VNO-NCW MIDDEN;
c. het innemen en uitdragen van standpunten inzake provinciale aangelegenheden;
d. het aan het bestuur ter benoeming voordragen van vertegenwoordigers in colleges 

en organen, die zich op provinciaal niveau bezighouden met de belangen van het 
bedrijfsleven.

2. Een lid, zo mogelijk de voorzitter van het provinciaal bestuur, wordt voorgedragen als lid 
van het algemeen bestuur van de vereniging. Het provinciaal bestuur benoemt één 
plaatsvervanger uit zijn midden tot plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de 
vereniging.

3. Het provinciaal bestuur is bevoegd om personen, die geen lid van de vereniging zijn, uit 
te nodigen om provinciale bestuursvergaderingen bij te wonen.

REGIO’S
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Artikel 22
1. Het algemeen bestuur besluit tot oprichting van regio’s waartoe alle leden die in het 

werkgebied van de regio woonachtig en/of werkzaam zijn, behoren.
Indien een lid woonachtig of gevestigd is in een regio en zijn onderneming gevestigd is in 
een andere regio, wordt aan hem de keuze gelaten tot welke regio hij wenst te behoren.

2. De regio’s bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
REGIOBESTUUR
Artikel 23
1. Elke regio wordt bestuurd door een regiobestuur, bestaande uit tenminste zes natuurlijke 

personen of zoveel meer als de regiovergadering zal benoemen, onder voorzitterschap 
van een regiovoorzitter.

2. De regiobestuursleden worden door de regiovergadering benoemd. Benoembaar tot 
regiobestuurslid is elk lid van de vereniging uit de betreffende regio. Voor leden-
rechtspersonen als bedoeld in artikel 5 geldt dat een vertegenwoordiger van het lid-
rechtspersoon tot regiobestuurslid benoembaar is.
De regiovoorzitter wordt door de regiovergadering in functie benoemd.
De overige regiobestuursfuncties worden in onderling overleg door het regiobestuur 
verdeeld.
Regiobestuursleden worden benoemd op persoonlijke titel. Deze benoeming geschiedt 
zonder last of ruggespraak.

3. De regiovoorzitter vertegenwoordigt op grond van het bepaalde in artikel 17 lid 3 de 
vereniging, respectievelijk het regiobestuur in de uitoefening van de in artikel 24 lid 1 
weergegeven taken en/of de in artikel 17 lid 3 bedoelde volmacht.

4. De regio’s, respectievelijk de regiobesturen bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
5. De verkiezing van de regiovoorzitter en de overige regiobestuursleden geschiedt na 

schriftelijke kandidaatstelling. Kandidaten, voor zowel het regiovoorzitterschap als voor 
het regiobestuurslidmaatschap, kunnen worden voorgedragen door het regiobestuur of 
door tenminste tien stemgerechtigde leden uit de betreffende regio tezamen. De 
kandidaatstelling door de leden uit de betreffende regio dient tenminste één week voor 
de regiovergadering bij het regiobestuur aanwezig te zijn. Door de tegenkandidaat moet 
schriftelijk aan het regiobestuur worden medegedeeld, dat bij eventuele benoeming tot 
regiovoorzitter of regiobestuurslid hij deze functie zal aanvaarden.

6. De benoeming van een regiobestuurslid geschiedt voor een tijdvak van drie jaar. Een 
aftredend regiobestuurslid is terstond eenmaal herbenoembaar. Indien een 
regiobestuurslid tot regiovoorzitter wordt benoemd telt zijn reeds verstreken 
benoemingsperiode als regiobestuurslid niet mee voor de bepaling van zijn zittingsduur 
als regiovoorzitter.

7. Ieder jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het regiobestuur op te 
maken rooster van aftreden. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe 
regiobestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt. Indien de 
resterende duur van de benoemingstermijn anderhalf jaar of korter is dan telt zij niet als 
eerste zittingsperiode mee en geldt derhalve een onmiddellijke herbenoeming als 
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benoeming voor een eerste zittingsperiode.
8. Elk regiobestuurslid kan te allen tijde door de regiovergadering worden geschorst of 

ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit 
tot ontslag eindigt door de verstrijken van die termijn.

9. Het regiobestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. door periodiek aftreden; en
d. door het eindigen van het persoonlijke lidmaatschap van VNO-NCW MIDDEN of 

het lidmaatschap van het lid-rechtspersoon welke het betreffende regiobestuurslid 
bij VNO-NCW MIDDEN vertegenwoordigd

e. door het eindigen van de statutaire bestuursbevoegdheid bij een lid-rechtspersoon of 
het eindigen van het dienstverband bij dit lid, welke het betreffende regiobestuurslid 
bij VNO-NCW MIDDEN vertegenwoordigt.

10. Een lid, zo mogelijk de regiovoorzitter, wordt voorgedragen als lid van het algemeen 
bestuur van de vereniging. Het regiobestuur benoemt één plaatsvervanger uit zijn 
midden tot plaatsvervangend algemeen bestuurslid in het algemeen bestuur van de 
vereniging.

11. Het regiobestuur wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het secretariaat van de 
vereniging.

12. Het regiobestuur is bevoegd om personen, die geen lid van de vereniging zijn, uit te 
nodigen om regiobestuursvergaderingen en andere regiovergaderingen bij te wonen.

Artikel 24
1. Het regiobestuur heeft onder meer tot taak:

a. het behartigen van de lokale en regionale belangen en ondersteunen van haar leden 
op dat gebied;

b. het uitdragen van de doelstellingen van VNO-NCW MIDDEN;
c. het innemen van standpunten inzake lokale en regionale aangelegenheden;
d. de studie van sociaal-economische en andere vraagstukken en het desgewenst 

kenbaar maken van standpunten terzake aan het algemeen en/of dagelijks bestuur 
van de vereniging en het betreffende provinciale bestuur;

e. de voorlichting, scholing en vorming der leden te bevorderen;
f. het onderling contact der leden te bevorderen;
g. de belangenbehartiging van de leden; en
h. de ledenwerving.

2. Het regiobestuur tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van regiovergaderingen;
b. het houden van bijeenkomsten in kleiner verband (zogenaamde discussieclubs);
c. het organiseren van excursies;
d. het onderhouden van contacten met daarvoor in aanmerking komende lokale en 

regionale instanties en organisaties;
e. het aan het algemeen bestuur ter benoeming voordragen van vertegenwoordigers in 
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colleges en organen, die zich op lokaal en regionaal niveau bezig houden met de 
belangen van het bedrijfsleven; en

f. alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.
REGIOVERGADERINGEN
Artikel 25
1. Het regiobestuur roept de regiovergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of 

wanneer het daartoe volgens de statuten verplicht is.
2. In een verenigingsjaar worden tenminste vijf regiovergaderingen gehouden.
TOEGANG EN STEMRECHT REGIOVERGADERING
Artikel 26
1. Alle leden van een regio, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de regiovergadering 

en hebben daarin ieder één stem. Onverminderd het hierna in lid 2 bepaalde, kan een lid-
rechtspersoon zich voor de uitoefening van het stemrecht uitsluitend door één persoon 
laten vertegenwoordigen. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

2. Een stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 
stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen.

GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE
Artikel 27
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. subsidies; en
d. alle andere bijdragen, baten en inkomsten.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving.

3. De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering - op voorstel van het 
bestuur - vast te stellen contributie te betalen.
Per lidcategorie kan de algemene vergadering verschillende contributies vaststellen.
De lidcategorie "gewone leden" wordt daartoe gesplitst in een categorie "gewone leden-
natuurlijke personen" en een categorie "gewone leden-rechtspersonen", welke laatste 
categorie op haar beurt kan worden gesplitst in leden-rechtspersonen als bedoeld in 
artikel 5 lid 2 en leden-rechtspersonen als bedoeld in artikel 5 lid 4.
Ereleden zijn vrijgesteld van de contributieregeling.

4. Het dagelijks bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen van de bestaande 
contributieregeling af te wijken.

5. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit 
tot contributieverhoging te zijnen opzichte uitsluiten.

JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 28
1. 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.
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2. Het algemeen bestuur brengt in een algemene vergadering, te houden binnen zes 
maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering, zijn verslag uit over dit verenigingsjaar en doet, onder 
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording 
over zijn in dat jaar gevoerd algemeen bestuur.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het algemeen bestuur. De commissie 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het algemeen bestuur en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het algemeen 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 
en bescheiden der vereniging te geven.

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd.

6. De algemene vergadering kan besluiten in plaats van een commissie als bedoeld in lid 3, 
een (register)accountant te benoemen, die de jaarstukken van de vereniging controleert 
en verslag uitbrengt aan de algemene vergadering.

7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt 
tot décharge van het algemeen bestuur.

8. Het algemeen bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tenminste 
tien jaar te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 29
1. Het algemeen bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk 

oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
2. De leden worden tenminste zeven dagen van te voren schriftelijk ter vergadering 

opgeroepen. Tijdig voor de vergadering wordt de agenda toegezonden.
3. Voorts is het algemeen bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien 

stemgerechtigde leden onder gelijktijdige gemotiveerde opgave van de te behandelen 
onderwerpen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de 
wijze waarop het algemeen bestuur de algemene vergadering bijeenroept. Indien in deze 
vergadering door tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden een advies 
aan het algemeen bestuur wordt opgesteld, is het algemeen bestuur verplicht dit advies 
op te volgen.

Artikel 30
Van een vergadering wordt door het secretariaat een verslag gemaakt, dat in dezelfde 
vergadering dan wel in een volgende vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 31
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De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter van het 
algemeen bestuur van de vereniging. Bij beider ontstentenis of belet treedt één der andere 
algemeen bestuursleden -door het algemeen bestuur aan te wijzen - als voorzitter op. Wordt 
op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
TAAK VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 32
1. De algemene vergadering heeft onder meer tot taak:

a. bespreking, goedkeuring en vaststelling van de hoofdlijnen van het 
verenigingsbeleid;

b. goedkeuring van het verenigingsbeleid naar aanleiding van het jaarverslag der 
vereniging:

c. goedkeuring van de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar 
ter décharge voor het algemeen bestuur;

d. vaststelling van de begroting;
e. vaststelling van de contributienormen; en
f. benoeming van de algemeen bestuursleden, bedoeld in artikel 12 lid 2.

2. De algemene vergadering is gerechtigd - voorzover de wet dit toelaat - bepaalde haar 
toekomende bevoegdheden aan anderen te delegeren.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 33
1. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en 

hebben daarin ieder één stem. Onverminderd het hierna in lid 2 bepaalde, kan een lid-
rechtspersoon zich bij de uitoefening van het het stemrecht uitsluitend door één persoon 
laten vertegenwoordigen. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.

2. Een stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 
stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan niet voor meer andere leden als 
gevolmachtigde optreden.

3. De secretarissen van de vereniging hebben toegang tot de algemene vergadering.
BESLUITVORMING
Artikel 34
1. Het ter 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 de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien 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. Alle besluiten in de algemene ledenvergaderingen worden, voor zover in deze statuten 
niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onder gewone 
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meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte 
stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft 
van het totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de presentielijst uit te 
brengen stemmen.

4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij zowel in het ene 
als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit.

5. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen. Indien deze meerderheid in een eerste stemming niet wordt verkregen, volgt 
een tweede vrije stemming. Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen vindt 
herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste 
stemmen op zich verenigd hebben (eventueel voorafgegaan door een tussenstemming 
tussen hen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden), in welk geval (bij 
herstemming) de gewone meerderheid van stemmen voldoende is. Indien bij 
herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.

7. Een éénstemmig met voorkennis van het algemeen bestuur genomen besluit van alle 
leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene vergadering.

8. Zolang in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of 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 
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad. Dit is ook het geval indien de 
oproeping niet op de voorgeschreven wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent 
het oproepen en houden van een vergadering of een daarmee verband houdende 
formaliteit niet in acht is genomen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 35
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen 

slechts worden genomen in een algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde 
der geldig uitgebrachte stemmen.

2. Een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging dient te worden 
gevoegd bij de agenda van de algemene vergadering, waarin het voorstel aan de orde 
komt.

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder algemeen bestuurslid dan wel een 
door de algemene vergadering gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van (een 
uittreksel van) de notulen van de vergadering.

Artikel 36
1. Bij ontbinding van de vereniging is het dagelijks bestuur belast met de vereffening. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
kracht.

2. Een eventueel batig saldo zal een andere bestemming worden gegeven, die zoveel 
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mogelijk aansluit bij de doelstelling van de vereniging. Deze uitkering kan niet geschieden 
aan één of meerdere leden.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 37
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
REGLEMENTEN
Artikel 38
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het algemeen bestuur reglementen 

vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met de wet of de statuten.
2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement kunnen slechts worden 

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte 
stemmen in een algemene vergadering.

INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER
Artikel 39
1. Het algemeen bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het 

handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker 
gebied de vereniging haar zetel heeft.

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de 
naam, de voornamen en de woonplaats van de algemeen bestuursleden en andere 
personen, die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 40
Zolang een provincie slechts één regio kent, heeft deze provincie slechts een provinciaal 
bestuur. Met uitsluiting van het bepaalde in artikel 20, worden deze provinciale bestuursleden 
benoemd overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de benoeming van 
regiobestuursleden.
Het provinciaal bestuur heeft in de hier geschetste situatie het recht één vertegenwoordiger, 
zo mogelijk de voorzitter, in het algemeen bestuur af te vaardigen.
De taak van het provinciaal bestuur omvat in de hier geschetste situatie zowel de taken die 
het provinciaal bestuur op grond van artikel 21 heeft als de taken van het regiobestuur op 
grond van artikel 24. De bepalingen die betrekking hebben op deze taken en het uitoefenen 
van deze taken zijn van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALING
Artikel 41
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
VOLMACHT
Van voormelde volmachten blijkt uit twee onderhandse akten die aan deze akte zullen 
worden gehecht.
Van het bestaan van deze volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
SLOT
Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke 
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inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop een toelichting gegeven.
De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van 
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
De comparante is mij, notaris, bekend.
De akte is verleden te Losser op de datum als aan het begin van de akte vermeld.
Na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


