
Statuten Natuurfoto-Rivierenland 

 
07-01-2014                                                                                                                                      pag. 1/4. 

Statuten 
 
Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 

 
1. De vereniging heet : Natuurfoto-Rivierenland. Hierna te noemen: de vereniging. 
2. De vereniging is gevestigd te Over-Betuwe 

 
Artikel 2 Duur en oprichting 
 

1 De vereniging is opgericht op per datum KvK 2014 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2 Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 
Artikel 3 Doel 

Natuurfoto-Rivierenland is een natuurfotovereniging van amateur- en/of beroepsfotografen met als 
doel door onderlinge samenwerking elkaar te motiveren en inspireren en daarmee elkaars 
fotografische kwaliteiten te vergroten. Dit alles met groot respect voor de natuur. 

 
De vereniging bereikt dit doel door het organiseren van verschillende activiteiten. De vereniging kan 
hiertoe commissies in het leven roepen. 

Artikel 4 Lidmaatschap 
 

1. Het bestuur beslist over toetreding van nieuwe leden. 
2. Het betalen van contributie is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging. 

De jaarlijkse contributie zal in januari worden geïnd na een verzoek per email door de 
penningmeester aan het begin van het kalenderjaar. Indien een lid per 1 april 
daaropvolgend nog niet heeft betaald, dan zal het lidmaatschap per 1 mei als beëindigd 
worden beschouwd. 
Indien lidmaatschap gedurende het jaar wordt aangegaan, dan is men contributie 
verschuldigd over het resterend aantal maanden van het kalenderjaar. 

3. De clubcontributie wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering in januari vastgesteld. De 
vastgestelde contributie wordt in het verslag van de jaarlijkse Algemene vergadering 
vermeld. 

4. Bij einde lidmaatschap volgens redenen zoals vermeld in Artikel 5 c en d, is er geen recht 
op teruggave van de contributie. 

Op voorstel van het bestuur kan de Algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere 
verdiensten voor en lange lidmaatschap van de vereniging het predicaat 'erelid' verlenen. Ereleden 
zijn in principe vrijgesteld van contributie.   

 

Artikel 5 Einde lidmaatschap 
 

Het lidmaatschap eindigt: 
 

a. door schriftelijke opzegging door het lid 
b. door het overlijden van het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting (royement). 

 
a. Schriftelijke opzegging door het lid kan geschieden tegen het einde van het kalenderjaar en met  
inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken, dus uiterlijk per 1 december. Het  
lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevraagd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur van de vereniging zal hierover besluiten. 
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c. Opzegging door de vereniging kan geschieden in geval het lid, ondanks schriftelijke aanmaning, de 
verplichtingen aan de vereniging niet heeft voldaan. Opzegging kan tevens geschieden wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten voortduren. Het 
bestuur van de vereniging zal hierover beslissen. De opzegging zal schriftelijk geschieden en met 
opgave van reden. 
 
d. Opzegging door royement  kan alleen gebeuren als een lid handelt in strijd met de statuten,  
reglementen en/of besluiten van de Algemene vergadering, of wanneer het de vereniging op  
onredelijke wijze benadeelt. Royement geschiedt op voorstel van het bestuur door de Algemene  
vergadering. Royement geschiedt schriftelijk en met opgave van reden. 

 
Artikel 6 Het bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris 
(kernbestuur). Een niet voltallig bestuur blijft bestuurs bevoegd. 
 

Artikel 7 Het kiezen van bestuursleden 
 

1. Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar gekozen tijdens een Algemene 
vergadering. De bestuursleden treden automatisch af na deze drie jaar en kunnen zich 
herkiesbaar stellen. De vereniging streeft er naar niet 2 kernleden tegelijkertijd te laten 
aftreden. 

2. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, volgt de zittingsperiode van zijn voorganger. 
 

Artikel 8 Ontslag van bestuursleden 
 

1. De Algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, altijd met redenen 
omkleed. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen vereist. Een schorsing dient binnen drie maanden te worden gevolgd 
door besluit tot ontslag, indien dit niet gebeurd dan wordt de schorsing automatisch 
opgeheven. 

2. Schriftelijk beëindigen van het lidmaatschap 
 

Artikel 9 Bevoegdheden bestuur 
 

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging. 
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken 

te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 

Artikel 10 Vertegenwoordiging 
 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk 

geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. 
 

Artikel 11 Algemene vergadering 
 

1. Het bestuur legt jaarlijks aan de Algemene vergadering verantwoording af voor het 
gevoerde beleid. 
 

2. De Algemene vergadering van de vereniging wordt uiterlijk zes maanden na afloop van 
het kalenderjaar gehouden. 
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3. De Algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door zijn 
plaatsvervanger(ster) aan te wijzen door het bestuur. 

4. de Algemene vergadering wijst jaarlijks een kascommissie aan die de rekening en 
verantwoording van het bestuur onderzoekt. Verslag van bevindingen wordt uitgebracht 
tijdens de eerstvolgende Algemene ledenvergadering 

5. De agenda voor deze Algemene ledenvergadering bestaat ten minste uit de volgende 
punten en wordt ten minste een week voor de dag van de vergadering aan alle leden 
toegezonden: 
 

a. jaarverslag van het verenigingsbestuur 
b. rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar 
c. verslag van de kascommissie 
d. begroting voor het volgende boekjaar 
e. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur 

6. Andere bijzondere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt of als 1/3 van de leden dit nodig acht. Alle leden zullen vier weken voor 
de bijzondere ledenvergadering een schriftelijke uitnodiging ontvangen. 

7. Van de Algemene en bijzondere ledenvergaderingen wordt door de secretaris of door een 
door de voorzitter aangewezen lid notulen gemaakt, die in de eerstvolgende Algemene of 
bijzondere ledenvergadering worden vastgesteld. 

Artikel 12 Toegang en besluitvorming Algémene vergadering 

 
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 
2. leder lid heeft één stem. 
3. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd 

ander lid, die echter in totaal niet meer dan 1 stem voor een ander kan uitbrengen. 
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van 
de Algemene ledenvergadering. 

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 
6. Over alle voorstellen wordt beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het 

staken van de stemmen wordt het voorstel verworpen. In geval van staking van stemmen 
over personen wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt nog geen meerderheid 
behaald, dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen behaalden. 
Ingeval van staking bij deze laatstbedoelde stemming beslist de voorzitter. 

7. Ongeldige stemmen zijn: 
a. blanco stemmen 
b. stemmen die iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere 

namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd 
 
Artikel 13 Besluiten 
 

1. Het ter Algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
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Artikel 14 Statutenwijziging 
 

1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 
vergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De oproep tot een zodanige vergadering zal ten minste 7 
dagen bedragen en zal tezamen met de volledige tekst van de voorgestelde wijziging worden 
toegezonden. 
2. Een besluit tot statutenwijziging heeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen 
nodig, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, 
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. Over 
het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, zal ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit worden genomen. Dit besluit kan 
alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen. 

Artikel 15 Ontbinding en vereffening 
 

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene 
vergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 
2. Bij de uitnodiging tot de in de lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering, zal worden 
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. 
De uitnodiging tot zodanige vergadering zal ten minste veertien dagen van tevoren 
geschieden.  
3. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene vergadering minstens twee 
vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie 
voortduurt, verantwoording af te leggen. 
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene vergadering te 
bepalen doeleinden. Deze doeleinden dienen zoveel mogelijk met het doel der vereniging 
overeen te stemmen. 
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor 
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging 
uitgaan, zal aan haar naam de woorden 'in liquidatie' worden toegevoegd. 

Artikel 17 Huishoudelijk reglement 
 

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven 
omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de 
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het 
stemrecht en alle verdere onderwerpen. 
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene 
vergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

Aldus vastgesteld te Randwijk op 07-01-2014. 
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