STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: De Nederlandse Federatie van Betaald Voetbal
Organisaties (FBO).
2.
Zij is statutair gevestigd te Utrecht.
3.
De vereniging De Nederlandse Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO),
hierna te noemen: de “vereniging”, is onder de naam De Nederlandse
Contactvereniging van betaald voetbalorganisaties opgericht op zestien november
negentienhonderd achtenzestig.
4.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 2
1.
Het doel van de vereniging is de behartiging van de belangen van betaald voetbal
organisaties in Nederland (hierna te noemen: “organisaties”).
2.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
belangenbehartiging op sociaal-economisch en arbeidsrechtelijk terrein;
b.
informatievoorziening over ontwikkelingen die van belang zijn voor de
collectieve en individuele positie van de leden;
c.
advisering en directe ondersteuning bij beleidsvorming en het oplossen van
problemen in de dagelijkse werkzaamheden;
d.
het bevorderen van samenwerking en bemiddeling tussen de organisaties en
andere entiteiten;
e.
het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten met werknemers in dienst
van haar leden waarbij de vereniging optreedt voor haar leden welke leden in
deze overeenkomsten als werkgever partij zijn;
f
alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke voor het doel bevorderlijk
kunnen zijn.
INSCHRIJVING OPENBARE REGISTERS
Artikel 3
1.
Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging en de bestuursleden in te
schrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel binnen welk gebied
de vereniging is gevestigd.
2.
Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur dienen te worden ingeschreven.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.
Als lid van de vereniging kan elke rechtspersoon toetreden, die als lid is toegelaten
tot het betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,
statutair gevestigd te Zeist , (hierna te noemen: de “KNVB”).
2.
Het bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap. Bij niet-toelating als lid kan
de algemene vergadering alsnog tot toelating beslissen.
3.
De wijze van toetreden en de financiële gevolgen van toetreding kunnen nader
worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
doordat het lid (rechtspersoon) ophoudt te bestaan;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door verlies van de licentie betaald voetbal (overeenkomstig het bepaalde in
het Licentiereglement van de KNVB);
d.
door opzegging door de vereniging;
e.
door ontzetting.
2.
Opzegging door de vereniging 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 kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur. De opzegging dient
schriftelijk te geschieden.
3.
Ontzetting 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.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, en wordt aan de betrokkene ten
spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, medegedeeld. Hij kan binnen een
maand na ontvangst van de mededeling tegen de ontzetting bij de algemene
vergadering in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
4.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Bij beëindiging van het
lidmaatschap door het lid is het lid een uittreed bijdrage verschuldigd gelijk aan zijn
jaarlijkse contributie.
5.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste twee maanden en overigens met inachtneming van hetgeen in het
huishoudelijk reglement is vermeld. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats
gehad, loopt het lidmaatschap door tot een juli van het daaropvolgende jaar. De
opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief aan het bestuur te worden
gedaan.
BESTUUR
Artikel 6
1.
Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal
bestuursleden, die als zodanig een dienstbetrekking bij de vereniging kunnen
vervullen. Indien het bestuur bestaat uit één persoon wordt deze aangeduid als
directeur-bestuurder.
2.
De honorering en overige (arbeids)voorwaarden geldend voor de leden van het
bestuur, worden, eventueel voor elk van hen afzonderlijk, vastgesteld door de raad
van toezicht en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
3.
Slechts meerderjarige, natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van
het bestuur.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

In geval van belet of ontstentenis van de directeur-bestuurder, of indien het bestuur
bestaat uit meer dan één persoon, in geval van belet of ontstentenis van alle
bestuurders, wordt de vereniging bestuurd door de voorzitter van de raad van
toezicht of een ander daartoe door de raad van toezicht aangewezen lid van de
raad van toezicht. De raad van toezicht voorziet in dit geval zo spoedig mogelijk in
de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder respectievelijk de vervulling
van de desbetreffende vacatures.
De leden van het bestuur worden met inachtneming van dit artikel benoemd door
de raad van toezicht. Indien het bestuur bestaat uit meer dan één persoon, wordt
de voorzitter daarvan door de raad van toezicht in functie benoemd.
De raad van toezicht gaat niet over tot benoeming van een persoon tot bestuurder
van de vereniging dan na raadpleging van de algemene vergadering. Voor zover
van belang voor de vervulling van zijn taak als bestuurder geeft de raad van
toezicht bij iedere voorgenomen benoeming een schets van de persoon en
kwaliteiten van de desbetreffende kandidaat.
Leden van het bestuur kunnen worden benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de
raad van toezicht. Een daartoe strekkend besluit kan slechts worden genomen in
een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, met dien
verstande dat een besluit tot ontslag van de directeur-bestuurder slechts kan
worden genomen indien ten minste drie leden van de raad van toezicht zich
daarvoor hebben uitgesproken. Artikel 6c lid 7 tweede volzin van deze statuten is
uitsluitend van toepassing ten aanzien van de in de vorige volzin verlangde
voltalligheid.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode dat het
bestuurslid is geschorst, kan het zijn functie niet uitoefenen.
Uitgesloten van een bestuursfunctie zijn:
a.
de leden van het bondsbestuur van de KNVB;
b.
de leden van het bestuur betaald voetbal van de KNVB;
c.
de leden van de raad van toezicht betaald voetbal van de KNVB; en
d.
de werknemers van de KNVB.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 6a
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3.
Het bestuur geeft leiding aan de vereniging, waaronder begrepen het houden van
toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.
4.
Het bestuur is voor de gang van zaken binnen de vereniging verantwoording
verschuldigd aan de algemene vergadering.
5.
Het bestuur is tevens belast met de uitvoering van de door de algemene
vergadering genomen besluiten.
6.
Indien het bestuur bestaat uit meer dan één persoon, verdeelt het in onderling
overleg de functies en stelt het voor elk bestuurslid diens taak vast. Het bestuur
stelt de raad van toezicht en de algemene vergadering van de taakverdeling in
kennis.

7.
8.

9.

Met behoud van zijn in lid 4 van dit artikel bedoelde verantwoording kan het bestuur
zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren.
Indien het aantal bestuursleden beneden het door de algemene vergadering
overeenkomstig artikel 6 lid 1 van deze statuten vastgestelde aantal komt, blijft het
bestuur bevoegd tot uitoefening van al zijn taken.
Aan goedkeuring door de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het
bestuur omtrent:
a.
Het aangaan van verplichtingen:
- met een tijdsduur langer dan een jaarlijks door de raad van toezicht vast
te stellen duur; of
- die een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag
overschrijden;
b.
Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de
vereniging met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging;
c.
Investeringen die een bedrag vereisen gelijk aan of meer dan een jaarlijks
door de raad van toezicht vast te stellen bedrag;
d.
Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
e.
Het anders dan namens de leden (waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures) optreden in rechte, doch met uitzondering van het
nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen leiden;
f.
Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning
wordt toegekend waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de
raad van toezicht te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur
gebrachte bedrag;
g.
Het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten
boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
h.
De aan de algemene vergadering ter vaststelling voor te leggen begroting;
i.
Het aangaan van krediet- en /of beleggingsovereenkomsten;
j.
Zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk
omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.

RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 6b
1.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Slechts meerderjarige, natuurlijke
personen die niet zijn wettelijke bestuurder bij een lid kunnen worden benoemd tot
lid van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 6 lid 10 van deze statuten is
van overeenkomstige toepassing (op de leden van) de raad van toezicht.
2.
De leden van de raad van toezicht worden met inachtneming van het bepaalde in
dit artikel benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de
volgende bepalingen:
a.
De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd;
b.
Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht
van de commanditaire vennootschap Eredivisie C.V., gevestigd te
Maarsbergen;
c.
Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht
van de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Coöperatie “Eerste
Divisie” U.A., statutair gevestigd te Zeist.
3.
Waar in dit artikel wordt gesproken van een bindende voordracht, kan aan de
voordracht slechts het bindend karakter worden ontnomen bij een besluit door de
algemene vergadering dat is genomen met een meerderheid van ten minste twee
derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

De leden van de raad van toezicht, behoudens de leden genoemd in lid 2 onder b
en c van dit artikel worden door de raad van toezicht kandidaat gesteld. Voor zover
van belang voor de vervulling van zijn taak als lid van de raad van toezicht geeft de
raad van toezicht en, voor zover het betreft de leden die op bindende voordracht
worden benoemd ingevolge lid 2 onder b en c van dit artikel, de Eredivisie CV
respectievelijk de Coöperatie Eerste Divisie, bij iedere voorgestelde kandidaat een
schets van zijn persoon en zijn kwaliteiten.
De algemene vergadering of ten minste vijf leden kunnen de raad van toezicht
aanbevelingen doen terzake van de kandidaatstelling van de in lid 4 van dit artikel
bedoelde leden van de raad van toezicht.
Indien tien of meer van de hierboven in lid 5 genoemde leden dat wensen, is de
raad van toezicht verplicht om met inachtneming van het in dit artikel bepaalde een
door hen aanbevolen persoon mede kandidaat te stellen voor een door de
desbetreffende leden nader aan te duiden functie.
Aanbevelingen voor de kandidaatstelling als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit
artikel dienen tenminste vijf weken vóór de vergadering waarop over de benoeming
zal worden besloten, schriftelijk en onder strikte geheimhouding aan de raad van
toezicht bekend gemaakt te worden.
De raad van toezicht dient tenminste twee weken vóór de vergadering bedoeld in
het vorige lid onder strikte geheimhouding de kandidaatstelling dan wel de
bindende voordracht indien het de leden van de raad van toezicht bedoeld lid 2
onder b of c van dit artikel betreft, schriftelijk aan de hierboven in lid 5 genoemde
afgevaardigden bekend te maken.
De leden van de raad van toezicht kunnen te allen tijde worden geschorst en
ontslagen door de algemene vergadering. Een dergelijk besluit behoeft een
meerderheid van twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op een
vergadering waarin ten minste twee derden van de leden, aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een besluit tot schorsing dat niet binnen drie maanden wordt
gevolgd door een besluit tot ontslag, vervalt door verloop van die termijn.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de duur van drie jaar. De
leden treden af volgens een door hen op te maken rooster. Aftredende leden
kunnen ten hoogste twee keer worden herbenoemd.
In een tussentijds ontstane vacature wordt uiterlijk op de eerstvolgende
ledenvergadering voorzien.
De gekozenen treden in functie op de dag na hun verkiezing en treden af op het
tijdstip dat hun voorgangers zouden zijn afgetreden.
Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt onverminderd het elders in deze
statuten bepaalde, tevens door:
a.
het overlijden van het desbetreffende lid;
b.
het faillissement van het desbetreffende lid.

Artikel 6c
1.
De raad van toezicht vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts wanneer het
bestuur, dan wel een lid van de raad van toezicht daartoe een verzoek richt tot de
voorzitter van de raad van toezicht.
2.
Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen veertien dagen na het indienen van het
verzoek als bedoeld in het vorige lid, een vergadering te beleggen, hebben de
verzoekers zelf het recht een vergadering te beleggen die bij afwezigheid van de
voorzitter, zelf in haar leiding kan voorzien.
3.
De voorzitter leidt de vergadering. De raad van toezicht kan desgewenst de orde
van zijn vergaderingen in een reglement vastleggen.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de leden van het
bestuur, tenzij de raad van toezicht gemotiveerd te kennen heeft gegeven zonder
hen te willen vergaderen.
Van hetgeen is besproken ter vergadering wordt door een door de voorzitter
daartoe aan te wijzen persoon een verslag gemaakt dat op de eerstvolgende
vergadering door de raad van toezicht wordt vastgesteld en goedgekeurd ten
bewijze waarvan het door de voorzitter wordt ondertekend.
De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde
ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
De raad van toezicht kan – onverminderd het elders in deze statuten bepaalde –
geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van de
raad van toezicht aanwezig is. De raad van toezicht is echter bevoegd een besluit
te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden, indien dat besluit niet op de vorige
vergadering kon worden genomen omdat het daartoe vereiste aantal leden niet
aanwezig was.
Ieder lid dat niet is geschorst, heeft een stem. Voor zover uit de wet of deze
statuten niet anders voortvloeit, worden de besluiten genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
Bij een staking van stemmen in een niet-voltallige vergadering wordt het besluit
omtrent het desbetreffende voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien
in deze vergadering de stemmen wederom staken, heeft de voorzitter een
beslissende stem.
Het bepaalde in het vorige lid geldt niet ten aanzien van de stemming over de
benoeming van personen. Indien bij een stemming over de benoeming van
personen op niemand de vereiste meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt
herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben
verkregen. Degene die bij de herstemming de vereiste meerderheid van de
stemmen heeft verkregen, is gekozen. Indien bij een herstemming de stemmen
staken, beslist het lot indien voor het desbetreffende benoemingsbesluit een
gewone meerderheid volstaat.
De stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling, de stemming over
personen schriftelijk, tenzij de voorzitter anders bepaalt. Indien meer dan een
vacature dient te worden vervuld, geschiedt de stemming over iedere vacature
afzonderlijk.
Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden zich
schriftelijk – waaronder begrepen telegrafisch, per telexbericht, telefax of e-mail –
voor het desbetreffende voorstel hebben uitgelaten.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet te zijn uitgebracht. Als
ongeldige stem worden aangemerkt;
a.
stemmen die niet in de voorgeschreven vorm zijn uitgebracht;
b.
schriftelijk uitgebrachte stemmen die niet zijn ondertekend;
c.
schriftelijk uitgebrachte stemmen die onleesbaar zijn;
d.
stemmen uitgebracht op een persoon die niet kandidaat is gesteld;
e.
stemmen die niet eenduidig zijn uitgebracht.

Artikel 6d
1.
De raad van toezicht heeft de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten
zijn toegekend.
2.
De raad van toezicht toetst het beleid van het bestuur en houdt toezicht op de
algemene gang van zaken binnen de vereniging.

3.

4.
5.

6.

a.

Het bestuur stelt de raad van toezicht regelmatig, doch niet minder dan
vier maal per jaar van de algemene gang van zaken binnen de vereniging
op de hoogte.
b.
De raad van toezicht kan omtrent de inhoud en wijze van rapporteren
richtlijnen voor het bestuur vaststellen.
De raad van toezicht oefent toezicht uit op het geldelijk beheer van de vereniging
en onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur.
De raad van toezicht brengt over haar bevindingen ter zake van de door het
bestuur
opgemaakte rekening van baten en lasten verslag uit aan:
het bestuur;
de algemene vergadering,
al dan niet met het voorstel de rekening goed te keuren.
Alle bescheiden en boeken op het geldelijk beheer betrekking hebbend, liggen te
allen tijde op het bureau van de vereniging ter inzage voor de leden van de raad
van toezicht.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 7
1.
De algemene vergadering bestaat uit de leden als bedoeld in artikel 4 lid 1, daarbij
vertegenwoordigd door schriftelijk gevolmachtigden (hierna te noemen: de
“afgevaardigden”).
2.
Elk lid vaardigt één persoon ter algemene vergadering als stemgerechtigde
afgevaardigde af.
3.
Op verzoek van het bestuur dient een afgevaardigde de door zijn organisatie
afgegeven volmacht te kunnen overleggen.
4.
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het bestuur of de
raad van toezicht dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe krachtens wet of
statuten verplicht is, doch tenminste tweemaal per jaar.
5.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering,
is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergadering bijeenroept.
6.
De oproeping tot een algemene vergadering door het bestuur geschiedt bij
oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden. De oproepingsbrieven
vermelden plaats, datum en agenda der vergadering.
7.
De oproeping geschiedt niet later dan tien dagen voor die van de vergadering.
8.
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels met betrekking tot algemene
vergaderingen stellen.
Artikel 8
1.
Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering.
2.
Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk
gemachtigd ander lid laten uitbrengen.
3.
De directeur-bestuurder dan wel voorzitter van het bestuur indien het bestuur uit
meerdere personen bestaat, treedt als voorzitter op bij de algemene vergadering.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt
herstemming plaats over de twee personen die de meeste, respectievelijk de
meeste en op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Wordt door meer dan twee personen een gelijk hoogste aantal stemmen behaald,
dan vindt herstemming plaats over de bedoelde personen. Bij herstemming beslist
het hoogste stemmenaantal. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,
is het verworpen.
Een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden, ook al zijn deze niet in
een vergadering bijeen, heeft, mits met instemming van het bestuur en de raad van
toezicht genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent
alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede omtrent een voorstel tot
statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze
niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.

BOEKJAAR/VERENIGINGSJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 9
1.
Het boekjaar der vereniging valt samen met het verenigingsjaar en loopt van een
juli tot en met dertig juni daaropvolgend.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. De stukken worden
ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht; ontbreekt
de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt. Na afloop van voornoemde termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende een
periode van zeven jaar te bewaren.

Artikel 10
1.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, bijdragen
van de toekomstige en oude leden, donaties, subsidies, schenkingen en andere
verkrijgingen.
2.
De contributie die ieder der leden jaarlijks verschuldigd is en de bijdragen, worden
vastgesteld door de algemene vergadering. Nadere regels met betrekking tot de
contributie kunnen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.
3.
Het beheer der geldmiddelen is opgedragen aan het bestuur. Het huishoudelijk
reglement kan hieromtrent nadere regels stellen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11
1.
Door de algemene vergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld,
waarin nadere regels worden gesteld ten aanzien van onderwerpen, waarvan deze
statuten een nadere regeling vereisen, en ten aanzien van onderwerpen, waarvan
een nadere regeling de algemene vergadering gewenst voorkomt.
2.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 12
1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit, genomen met drie/vierde meerderheid der uitgebrachte geldige
stemmen van een algemene vergadering waarin tenminste de helft van het totale
aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en tot welke
vergadering is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige
vergadering bedraagt tenminste tien dagen. Indien in deze vergadering niet
tenminste de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan het besluit tot wijziging der statuten eerst worden
genomen in een volgende, tenminste acht dagen na de eerste te houden
vergadering, met een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.
2.
Van het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste zeven dagen voor de
vergadering een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden
gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3.
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Een afschrift van de akte moet in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven, worden gedeponeerd.

ONTBINDING
Artikel 13
De vereniging wordt ontbonden:
a.
door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het besluit kan
slechts worden genomen met drie/vierde meerderheid van het totale aantal
stemgerechtigde leden. Bij gebreke van dit aantal kan pas tot ontbinding
worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de eerste te
houden vergadering, met een meerderheid van drie/vierde van het aantal
uitgebrachte stemmen;
b.
door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing
van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c.
door de rechter in gevallen in de wet bepaald;
d.
door het geheel ontbreken van leden.
Artikel 14
1.
Indien bij een besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangegeven,
geschiedt de vereffening door de bestuurders.
2.
Van de ontbinding moet inschrijving worden gedaan in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven.
3.
De algemene vergadering besluit tot de bestemming van het batige saldo der
vereniging.
4.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers der vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de
persoon daartoe aangewezen door de algemene vergadering. De bewaarder is
gehouden zijn aanwijzing te doen inschrijven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven.
Artikel 15
De leden van de vereniging zijn verplicht:
1.
de statuten en de reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van zijn
organen na te leven;
2.
de verplichtingen, die de vereniging uit naam van zijn leden aangaat of die uit het
lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven. Tot deze verplichtingen
behoren onder meer de door de vereniging, namens zijn leden, aangegane
verplichtingen jegens één of meer derden, voortvloeiende uit de gesloten
collectieve arbeidsovereenkomsten.
3.
tot betaling van de contributie, zulks met inachtneming van het daaromtrent in
artikel 5 lid 4 van de statuten en in het huishoudelijk reglement bepaalde.
SLOTBEPALING
Artikel 16
In alle gevallen waarin de statuten noch de wet noch het huishoudelijk reglement
voorziet, beslist de algemene vergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Behorende bij de statuten van de F.B.O.
LIDMAATSCHAP
Artikel 1
1.
Zij, die wensen toe te treden tot de vereniging, melden zich schriftelijk aan bij het
bestuur van de vereniging. De rechtspersoon dient te voldoen aan de in artikel 4 lid
1 van de statuten gestelde eis.
2.
Indien de aanmelding wordt aanvaard, gaat het lidmaatschap in op de datum van
de aanmelding. De aanmelder ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
Artikel 2
1.
Een lid dat zijn lidmaatschap wenst op te zeggen dient daarvan schriftelijk en
aangetekend kennis te geven aan het bestuur van de vereniging.
2.
Het opzeggen kan slechts geschieden per het eind van een boekjaar en daarbij
dient een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te worden genomen.
De opzegging ontheft het lid niet van zijn verplichtingen voortspruitend uit de
statuten en dit reglement tot het moment waarop het lidmaatschap is geëindigd.
3.
Een lid dat nadat te zijn uitgetreden zich wederom aanmeldt voor het lidmaatschap
is een herintredingvergoeding verschuldigd ter hoogte van een jaarcontributie.
4.
Nieuwe leden zijn een entreebedrag verschuldigd van een jaarcontributie.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 3
1.
In de algemene ledenvergaderingen hebben de leden elk een stem. Besluiten
worden genomen bij meerderheid van stemmen.
2.
Elk lid dat vertegenwoordigd wenst te zijn, wijst schriftelijk een gevolmachtigde aan,
die namens dit lid ter vergadering optreedt. De desbetreffende volmacht moet door
tenminste twee bestuursleden van dit lid zijn getekend. Elk lid kan slechts door één
afgevaardigde vertegenwoordigd zijn. Deze afgevaardigde is verplicht de
presentielijst te tekenen.
3.
Een lid kan één ander lid schriftelijk machtigen tijdens de Algemene
Ledenvergadering namens haar op te treden. Hiertoe moet het door het
secretariaat vervaardigde volmachtsformulier volledig ingevuld worden ingeleverd
bij het secretariaat.
4.
Een aanwezig lid kan slechts één ander niet aanwezig lid vertegenwoordigen.
5.
Jaarlijks worden twee algemene vergaderingen gehouden; één
voorjaarsvergadering en één najaarsvergadering.
CONTRIBUTIE
Artikel 4
1.
In de voorjaarsvergadering wordt de contributie vastgesteld.
2.
Indien na aanmaning nog niet aan de contributieverplichting is voldaan zal een
daartoe wettelijk bevoegd incassobureau worden ingeschakeld. De hiermee
gemoeide kosten komen geheel voor rekening van het lid dat in gebreke is
gebleven.
3.
Een organisatie welke toetreedt gedurende het verenigingsjaar is de volledige
jaarcontributie verschuldigd.
4.
Een uittredende organisatie is tevens de volledige jaarcontributie verschuldigd voor
het boekjaar volgend op dat van uittreding.

5.

Indien de algemene vergadering besluit dat tekorten worden omgeslagen over de
leden, vindt dit plaats in dezelfde verhouding als de contributies.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 5
Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen worden besloten indien in een
algemene ledenvergadering, waarin tenminste de helft van het totaal aantal
stemgerechtigde leden is vertegenwoordigd, tenminste drie/vierde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor verklaart.
Bij gebreke van dit aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden kan pas tot
wijziging worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de eerste, te
houden vergadering met een meerderheid van drie/vierde van het totaal aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
SLOTBEPALING
Artikel 6
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

