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Statuten van de 
stichting Lira 
als besloten in de LIRA-bestuursvergadering van 7 september 2004 en als notarieel vastgelegd op 12-11-2004 door notaris mr. R.J.C. van 

Helden te Amsterdam. Partiële wijzigingen notarieel vastgelegd op 21 oktober 2008 door notaris mr. R.H. Meppelink te Amsterdam, op 

11 februari 2009 door notaris mr. R.H. Meppelink te Amsterdam en op 23 maart 2012 door notaris mr. R.H. Meppelink te Amsterdam.

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1.  De stichting draagt de naam “Stichting LIRA”, hierna te noemen “de stichting”.

2.   De stichting heeft haar zetel in Amsterdam.

3.   De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Begripsomschrijvingen

Artikel 2

In deze statuten wordt verstaan onder:

a. Auteur: 

 1.   een natuurlijke persoon die maker is in de zin van de Auteurswet 1912, of diens rechtverkrijgende door erfopvolging, van een literair 

(in de betekenis van: met woorden geschreven), literair-dramatisch of ander werk in tekstvorm, alsmede van een muziek-

dramatisch werk, en van de op al deze soorten werken gebaseerde audio-, video-, theatrale, audiovisuele en multimediale 

producties,

 2.  een rechtspersoon die na overdracht eigenaar is van de auteursrechten op een literair (in de betekenis van: met woorden 

geschreven), literair-dramatisch en ander werk in tekstvorm, alsmede muziek-dramatisch werk, en van de op deze werken 

gebaseerde audio-, video-, theatrale, audiovisuele en multimediale producties, echter niet op grond van artikel 7 Auteurswet 1912, 

maar op grond van de vrijwillige inbreng in de rechtspersoon van het auteursrecht op die werken door een natuurlijk persoon die 

die werken zelf geschreven heeft, uitsluitend indien die natuurlijke persoon tevens eigenaar is van de betreffende rechtspersoon en 

deze rechtspersoon zich uitsluitend richt op de exploitatie van de rechten die door deze natuurlijke persoon als maker in de zin van 

de Auteurswet 1912 worden ingebracht;

 3.  de rechtspersoon die onderwijs geeft aan een natuurlijk persoon die in het kader van dit onderwijs onder supervisie van docenten 

van de onderwijsinstelling een literair (in de betekenis van: met woorden geschreven), literair-dramatisch of muziek-dramatisch 

werk vervaardigt, maar op grond van de toelatingsvoorwaarden tot het onderwijs heeft erkend dat de auteursrechten op dat werk 

aan de onderwijsinstelling toevallen;

 4.  elke andere rechtspersoon waarover het bestuur van de stichting besluit dat hij als auteur, zijnde een rechtspersoon, wordt 

toegelaten.

b.   Aangeslotene: de belanghebbende bij de in artikel 3 van het aansluitingscontract bedoelde rechten die in de hoedanigheid van 

auteur een aansluitingscontract met de stichting heeft gesloten.

c.   Kandidaatstellende organisatie: organisatie door het bestuur aangewezen als gerechtigd om onder de voorwaarden van deze 

statuten kandidaten te stellen voor bestuursplaatsen voor de stichting.

d.   VSenV: de Vereniging van Schrijvers en Vertalers als rechtsopvolger van de op vijftien februari negentienhonderdvijf te Amsterdam 

opgerichte Vereniging van Letterkundigen.

e.   Stemgerechtigde: personen die krachtens deze statuten zijn toegelaten tot de hoedanigheid van stemgerechtigde, zulks voor de 

duur van die hoedanigheid.

f.   Aansluitingscontract: een contract als bedoeld in artikel 19.
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g.   Bureau: (De bevoegde vertegenwoordiger(s) van) de organisatie die door het bestuur belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering van 

Lira.

h.  Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan: elektronische gegevensuitwisseling, waaronder email of fax.

Doel, middelen en inkomsten

Artikel 3

1.    De stichting stelt zich ten doel als collectieve beheersorganisatie van auteursrechten zonder winstoogmerk voor zichzelf de 

materiële en immateriële belangen te behartigen en te bevorderen van makers van literaire, literair-dramatische en andere werken in 

tekstvorm alsmede muziek-dramatische werken en de op deze veelsoortige teksten van schrijvers en vertalers gebaseerde audio , 

video , theatrale, audiovisuele en multimediale producties, al dan niet zijnde verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van de tekst, 

van welke aard en in welke vorm ook, zowel analoog als digitaal, traditioneel ook wel aangeduid als de literaire en grote (of 

dramatische) alsook audiovisuele rechten, maar daartoe niet  beperkt blijvend - een en ander in de ruimste zin des woords.

2.  De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a.    het nastreven van de auteursrechtelijke bescherming in het algemeen en die van de in lid 1 omschreven rechten in het bijzonder, 

zowel nationaal als internationaal;

b.    het exploiteren en handhaven van de aan de stichting toevertrouwde en overgedragen rechten, zowel nationaal als internationaal. De 

stichting kan daartoe ter eigen name in rechte optreden, ongeacht op grond van welke titel zij de desbetreffende rechten exploiteert 

en handhaaft;

c.    hetzij zelf een bureau op te richten en in stand te houden, dat op het in lid 1 van dit artikel bedoelde terrein werkzaam kan zijn, hetzij 

opdracht tot dergelijke werkzaamheden aan derden te geven;

d.   andere wettige middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.

3.   Wat buiten Nederland te behartigen belangen betreft, streeft de stichting bij voorkeur naar samenwerking met gelijksoortige 

organisaties in het buitenland.

4.   De stichting is bevoegd haar bureau werkzaamheden te doen verrichten ten behoeve van derden op het gebied van het auteursrecht 

en daaraan verwante gebieden en aanspraken, op voorwaarde dat zodanige werkzaamheden de belangen van de stichting en de 

aangeslotenen niet benadelen of in gevaar brengen, zulks ter beoordeling van het bestuur.                

Inkomsten en vermogen

Artikel 4

De inkomsten van de Stichting bestaan uit:

a.   gedane betalingen voor diensten aan natuurlijke personen of rechtspersonen bewezen;

b.  opbrengst van vermogen;

c.  vrijwillige bijdragen, schenkingen en legaten;

d.  erfstellingen, die niet anders dan onder voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;

e.  andere baten.

Stemgerechtigde

Artikel 5

1.   De hoedanigheid van stemgerechtigde binnen de vergadering van stemgerechtigden van de stichting staat open voor auteurs die 

krachtens deze statuten zijn toegelaten tot de hoedanigheid van stemgerechtigde, zulks voor de duur van die hoedanigheid.

2.  Leden van het bestuur die niet voldoen aan de bepalingen in lid 1, zijn stemgerechtigd.

3.   Een auteur in de hoedanigheid van rechtspersoon kan slechts één leidinggevende functionaris voor de hoedanigheid van 

stemgerechtigde aanmelden.

4.  Een natuurlijk persoon kan slechts in één hoedanigheid stemgerechtigde zijn.
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Artikel 6

Auteurs die natuurlijk persoon zijn, zijn stemgerechtigde, indien zij:

   1e:  ingezetene dan wel onderdaan zijn van een van de landen behorende tot de Europese Unie; en

   2e:  een aansluitingscontract met de stichting hebben gesloten; en

   3e:  uit hoofde van hun aansluitingscontract of anderszins aan inkomsten van de Stichting in enig jaar een geldbedrag hebben 

ontvangen; in dat geval zijn zij stemgerechtigd voor een periode van vijf jaar, te berekenen vanaf het jaar waarin zij het bedrag 

hebben ontvangen, tenzij zij in enig jaar daarna wederom een geldbedrag ontvangen van de Stichting, waardoor een nieuwe 

periode van vijf jaar aanvangt waarin zij stemgerechtigd zijn.

Artikel 7

Een rechtspersoon in de hoedanigheid van auteur kan een leidinggevende functionaris aanmelden als stemgerechtigde, indien de 

rechtspersoon:

   1e: zijn hoofdbedrijf heeft gevestigd in een van de landen behorende tot de Europese Unie; en

  2e: een aansluitingscontract met de Stichting heeft gesloten; en

  3e:  uit hoofde van zijn aansluitingscontract of anderszins aan inkomsten van de Stichting in enig jaar een geldbedrag heeft 

ontvangen; in dat geval is hij stemgerechtigd voor een periode van vijf jaar, te berekenen vanaf het jaar volgend op het jaar waarin 

hij het bedrag heeft ontvangen, tenzij hij in enig jaar daarna wederom een geldbedrag ontvangt van de Stichting, waardoor een 

nieuwe periode van vijf jaar aanvangt waarin hij stemgerechtigd is.

Artikel 8

1.    Ieder jaar bepaalt het bestuur op basis van het bepaalde in de artikelen 5, 6, 7 en in lid 2 van artikel 8 welke personen stemgerechtigd 

zijn.

2.   Het bestuur is bevoegd een aangeslotene die natuurlijk persoon is, toe te laten als stemgerechtigde voor onbepaalde tijd op grond van 

diens bijzondere verdiensten en hem dispensatie te verlenen van het bepaalde in artikel 6 indien, naar het oordeel van het bestuur:

  a.  de aangeslotene zich verdienstelijk heeft gemaakt als lid van een van de organen van de stichting;

  b.   de aangeslotene zich verdienstelijk heeft gemaakt als lid van het bestuur van aan de stichting gelieerde instellingen of 

organisaties op nationaal of internationaal niveau;

  c. de aangeslotene zich verdienstelijk heeft gemaakt op terreinen die tot de doelstellingen van de stichting behoren.

3.   In geval van verschil van mening over de vraag of aan alle vereisten voor de hoedanigheid van stemgerechtigde wordt voldaan, zijn de 

administratieve gegevens van de stichting beslissend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 9

1.   De hoedanigheid van stemgerechtigde eindigt:

a.   door overlijden van de stemgerechtigde;

b.   wanneer het tussen de stichting en de auteur gesloten aansluitingscontract om welke reden dan ook is geëindigd;

c.    wanneer de stemgerechtigde of de rechtspersoon die een persoon voor de hoedanigheid van stemgerechtigde heeft aangemeld, heeft 

opgehouden aan de vereisten door de statuten voor de hoedanigheid van stemgerechtigde of voor het aanmelden van een persoon 

voor deze hoedanigheid gesteld, te voldoen;

d.   door gemotiveerde en schriftelijke aangetekende opzegging namens de stichting met inachtneming van een opzegtermijn van twee 

weken in de volgende gevallen:

  1e:   wanneer de stemgerechtigde of de rechtspersoon die de stemgerechtigde voor deze hoedanigheid heeft aangemeld, zijn 

verplichtingen uit hoofde van de statuten, reglementen, besluiten van de stichting, of het aansluitingscontract niet nakomt;

  2e: wanneer in redelijkheid niet van de stichting gevergd kan worden de hoedanigheid van stemgerechtigde te laten voortduren.

2.    Opzegging namens de stichting op grond van artikel 9, lid 1, d geschiedt door het bestuur. De opzegging wordt onmiddellijk 

schriftelijk medegedeeld aan degene aan wie de hoedanigheid van stemgerechtigde is opgezegd, alsmede indien van toepassing aan 

de rechtspersoon.

    Het instellen van beroep tegen de opzegging dient schriftelijk gemotiveerd te geschieden bij de vergadering van stemgerechtigden 

binnen een maand na dagtekening van de schriftelijke mededeling van het opzeggingsbesluit.

   Tot het instellen van beroep is bevoegd degene wiens hoedanigheid van stemgerechtigde is opgezegd, tenzij een rechtspersoon de 

stemgerechtigde heeft aangemeld. In het laatste geval is uitsluitend de rechtspersoon bevoegd beroep in te stellen. Hangende de 

behandeling van het bezwaarschrift is de stemgerechtigde geschorst. Deze schorsing kan ten hoogste een jaar duren. 
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Bestuur

Artikel 10

1.   Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer en de 

administratie van de stichting.

2.   Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het 

sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3.  Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

4.   De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee leden van het bestuur, onder wie in elk geval de voorzitter, 

dan wel de vice-voorzitter , dan wel de secretaris, dan wel de penningmeester.

5.   Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks dienstig oordeelt, dan wel wanneer 

ten minste twee bestuursleden om een vergadering verzoeken. Ingeval de voorzitter een vergadering, waarom hem door ten minste 

twee bestuursleden verzocht is, niet binnen veertien dagen belegt, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering te beleggen en 

in de leiding te voorzien.

6.   Genoemde vergaderingen worden altijd geconvoceerd, waarbij een redelijke termijn in acht wordt genomen.

7.   De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de vice-voorzitter. Zijn beiden 

afwezig, dan wijst het bestuur ter vergadering een voorzitter aan.

8.   Het bestuur beslist bij meerderheid van ter vergadering uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de 

in functie zijnde leden aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen geeft de stem 

van de voorzitter de doorslag. 

9.   Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun 

mening te uiten en geen hunner zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt tijdens de 

volgende vergadering ten behoeve van de notulen melding gemaakt.

Artikel 11

1.    De vergadering van stemgerechtigden benoemt de leden van het bestuur met inachtneming van het hierna bepaalde. 

   Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal leden. Dit aantal bedraagt minimaal vijf, met dien 

verstande dat ook indien het aantal bestuursleden minder is dan vijf er zolang er meer dan één bestuurslid in functie is rechtsgeldige 

besluiten kunnen worden genomen. Van het bestuur kunnen slechts aangeslotenen die natuurlijk persoon zijn, deel uitmaken.

2.   De benoeming van bestuursleden geschiedt uit enkelvoudige voordrachten, behoudens het bepaalde in de  leden 3 tot en met 7 van 

dit artikel. Met betrekking tot de bestuursplaatsen zijn bevoegd tot het opmaken van voordrachten:

  a. de stemgerechtigden voor  de bestuursplaatsen van voorzitter en penningmeester, op niet-bindende voordracht van het bestuur; 

  b.  de VSenV doet desgewenst bindende voordrachten voor de overige bestuursplaatsen, behalve voor die overige bestuursplaatsen 

waarvoor na aanwijzing door het bestuur andere kandidaatstellende organisaties bindende voordrachten doen, met dien 

verstande dat de VSenV desgewenst voor één meer dan de helft van de overige bestuursplaatsen bindende voordrachten kan doen.

3.    Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen genomen besluit van de vergadering van stemgerechtigden, genomen in een conform deze statuten bijeengeroepen 

vergadering waarin ten minste twintig stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4.   Besluit de vergadering van stemgerechtigden overeenkomstig het voorgaande lid aan een opgemaakte bindende voordracht het 

bindend karakter te ontnemen, dan kunnen de volgens lid 5 van dit artikel gestelde tegenkandidaten worden voorgedragen.
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5.   Wanneer er sprake is van een niet-bindende voordracht of een bindende voordracht die conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel 

kan worden ontbonden, kunnen tien stemgerechtigden schriftelijk een niet-bindende voordracht voor tegenkandidaten voor 

bestuurszetels doen welke voordracht vergezeld dient te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandida(a)ten en welke 

voordracht plus bereidverklaring op straffe van ongeldigheid uiterlijk een week voor de datum waarop de vergadering zal worden 

gehouden, bij het bureau van de stichting moeten zijn binnengekomen.

   Te laat of anderszins incorrect aangemelde tegenkandidaten kunnen ter vergadering niet dingen naar de bestuurszetels die zij 

wensen in te nemen.

   In geval van verschil van mening over de vraag of aan alle vereisten voor het correct stellen van tegenkandidaten is voldaan, zijn de 

administratieve gegevens van de stichting beslissend, behoudens tegenbewijs.

6.   Besluit de vergadering van stemgerechtigden niet om overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel aan een opgemaakte 

bindende voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan wordt de bindend voorgedragen persoon geacht te zijn benoemd of 

herbenoemd tot lid van het bestuur zonder dat daar nog een schriftelijke of hoofdelijke stemming voor nodig is.

   Stemgerechtigden kunnen het bestuur verzoeken om in de notulen aantekening te maken van het feit dat zij, indien wel een 

stemming had plaatsgevonden, geacht willen worden tegen de benoeming te hebben gestemd of zich van stemming te hebben 

onthouden.

7.   Wanneer er sprake is van een niet-bindende voordracht en er geen tegenkandidaten gesteld worden volgens het bepaalde in lid 5 van 

dit artikel, dan wordt de niet-bindend voorgedragen persoon geacht door de vergadering van stemgerechtigden te zijn benoemd of 

herbenoemd in het bestuur zonder dat daar nog een schriftelijke of hoofdelijke stemming voor nodig is. Stemgerechtigden kunnen 

het bestuur verzoeken om in de notulen aantekening te maken van het feit dat zij, indien wel een stemming had plaatsgevonden, 

geacht willen worden tegen de benoeming te hebben gestemd of zich van stemming te hebben onthouden. 

8.  Het bestuur stelt vast welke organisaties kandidaatstellende organisaties zijn.

9.   Indien en voorzover niet op grond van de bepaling onder 2b is voorzien in kandidaten, zal het bestuur bindende voordrachten 

opmaken voor de bestuursplaatsen waarvoor geen kandidaten zijn gesteld.

10.  Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde inzake de benoemings- en herbenoemingsprocedures rond de bindende en niet-

bindende voordracht worden de bestuursleden in de vergadering van stemgerechtigden gekozen door de aanwezige 

stemgerechtigden voor een periode van drie jaar.

11. Een voordracht is pas geldig zodra het bestuur een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat heeft ontvangen.

12. Herverkiezing van bestuursleden geschiedt met inachtneming van alle bepalingen van deze statuten.

13.  Kandidaatstelling voor andere dan bestuursfuncties kan te allen tijde geschieden, zelfs tijdens de vergadering van stemgerechtigden, 

door het bestuur of door vijf stemgerechtigden. Het bepaalde in artikel 16 is op overeenkomstige wijze van toepassing.

14.  In het bestuur hebben, behoudens het bepaalde in lid 1 van dit artikel, in ieder geval een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester zitting. De beide laatste functies kunnen in één persoon worden gecombineerd. De voorzitter en de 

penningmeester worden conform lid 2 sub a van dit artikel en/of de leden 5 tot en met 7 van dit artikel in functie voorgedragen en 

benoemd. De vice-voorzitter en de secretaris worden vervolgens door het bestuur uit zijn midden gekozen.

Artikel 12 

1.    Het bestuur van de stichting nodigt tenminste tien weken voor de datum van de vergadering van stemgerechtigden waarin over het 

vervullen van een of meer vacatures in het bestuur moet worden beslist, de kandidaatstellende organisaties schriftelijk uit 

kandidaten voor te dragen.

2.   De schriftelijke voordrachten als bedoeld in lid 1 moeten uiterlijk zes weken voor de datum van de desbetreffende vergadering van 

stemgerechtigden door het bestuur zijn ontvangen.

3.   In de in artikel 17, lid 2 bedoelde convocatie van de vergadering van stemgerechtigden worden de namen en woonplaatsen van de 

voorgedragen kandidaten aan de stemgerechtigden en aangeslotenen medegedeeld.
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Artikel 13

1.   Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster en wel zodanig dat ieder jaar niet meer dan de helft van het 

aantal bestuursleden aftreedt.

2.   Aftredende bestuursleden zijn terstond voor een aansluitende nieuwe periode herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature 

benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij opvolgt.

3.   Tussentijds ontstane vacatures blijven onvervuld tot de datum van de eerstvolgende vergadering van stemgerechtigden. Op die 

vergadering wordt in de tussentijdse vacature voorzien met inachtneming van deze statuten.

4.   Mocht de tijd tussen het ontstaan van de tussentijds ontstane vacature en de eerstvolgende vergadering van stemgerechtigden te kort 

zijn om aan alle bepalingen van deze statuten te voldoen, dan blijft de vacature onvervuld tot de volgende vergadering van 

stemgerechtigden waarbij wel aan de bepalingen van deze statuten kan worden voldaan.

Artikel 14

1.   Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

   a. door aftreden volgens rooster op grond van artikel 13, lid 1.

   b. door overlijden;

   c. door bedanken;

   d.  door ontslag door de vergadering van stemgerechtigden al dan niet op voordracht van het bestuur. Voor zulk een ontslagbesluit is 

tenminste twee/derde meerderheid van de in de vergadering uitgebrachte stemmen vereist;

   e. vanaf het moment dat het bestuurslid niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 11, lid 1.

2.   Naast de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen eindigt het lidmaatschap van een conform artikel 11 lid 2 sub b bindend 

voorgedragen bestuurslid:

  a.  vanaf het moment dat de kandidaatstellende organisatie die het betreffende bestuurslid heeft voorgedragen de hoedanigheid van 

kandidaatstellende organisatie verliest.

 b.  door ontslag door de kandidaatstellende organisatie die het betreffende bestuurslid heeft voorgedragen. Zulk een ontslag vindt 

enkel plaats op voordracht van het bestuur, gevolgd door een daartoe strekkend schriftelijk besluit van de betreffende 

kandidaatstellende organisatie. In afwijking van artikel 10 lid 8 zal het bestuursbesluit tot voordracht als bedoeld in de vorige zin 

met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen genomen worden. 

3.   Wanneer door welke oorzaak dan ook van alle zittende bestuursleden het bestuurslidmaatschap eindigt, zal het bureau onmiddellijk 

conform het bepaalde in de artikelen 12 en 17 een vergadering van stemgerechtigden bijeenroepen waarin een nieuw bestuur wordt 

benoemd.

Artikel 15

1.   De bestuursleden ontvangen noch salaris, noch tantièmes, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om met betrekking tot 

gekwalificeerde functies een bijzondere vergoedingsregeling vast te stellen.

2.   Zij hebben recht op een vergoeding van in het belang van de stichting gemaakte kosten, alsmede op vacatiegelden voor het bijwonen 

van vergaderingen, een en ander volgens door het bestuur op te stellen regels.

Artikel 16

1.  De vergadering van stemgerechtigden is toegankelijk voor:

  a. alle niet-geschorste stemgerechtigden;

  b. aangeslotenen;

  c. leden van het bestuur;

  d. andere personen aan wie het bestuur heeft toegestaan de vergadering van stemgerechtigden bij te wonen.
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2.   In een vergadering van stemgerechtigden kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen indien tenminste twintig 

stemgerechtigden in de vergadering aanwezig zijn. 

   Indien in een vergadering niet een twintigtal stemgerechtigden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering van 

stemgerechtigden bijeengeroepen, op een datum niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering, maar uiterlijk binnen twee 

maanden. In de tussentijd blijven bestuursleden over wier herbenoeming moet worden beslist, in functie. Deze vergadering van 

stemgerechtigden wordt door het bestuur tenminste zeven dagen voor de vergadering onder vermelding van de agenda van de in het 

vorige lid genoemde eerste vergadering, plaats en tijdstip aan de stemgerechtigden geconvoceerd in een periodiek van de stichting, 

bij al dan niet elektronische circulaire of bij advertentie in een veelgelezen landelijk dagblad. Met betrekking tot deze vergadering 

van stemgerechtigden zijn de leden 2 en 3 van artikel 17 niet van toepassing. In deze vergadering kan het desbetreffende besluit 

rechtsgeldig worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden.

3.   Tenzij bij of krachtens deze statuten anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen, waarbij blanco en ongeldige stemmen als niet uitgebracht gelden. Bij het staken der stemmen geeft de stem 

van de voorzitter de doorslag.

4.  De stemgerechtigden van de stichting hebben in een vergadering van stemgerechtigden ieder één stem.

5.   Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist; over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten 

briefjes, tenzij hiervan bij algemene stemmen wordt afgezien. Stemmen kan slechts geschieden door aanwezigen. Stemmen bij 

volmacht is niet mogelijk.

6.   Indien tegenkandidaten zijn gesteld, vindt de stemming over kandidaten plaats per vacature. Indien bij een eerste stemming over 

personen geen der voorgedragen kandidaten de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen behaalt, wordt de 

benoemingsprocedure terstond voortgezet met een volgende stemming over de twee kandidaten, die bij de eerste stemming het 

grootste aantal stemmen behaalden.

   Indien meer dan twee personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking komen, zal door een 

nieuwe stemming worden beslist, welke twee personen voor de herstemming in aanmerking komen. Indien bij de herstemming de 

stemmen staken, beslist het lot.

7.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

8.   Op elke vergadering van stemgerechtigden waar een schriftelijke stemming over personen plaatsvindt, stelt de vergadering van 

stemgerechtigden op voordracht van het bestuur een stembureau aan, bestaande uit drie aanwezige stemgerechtigden. De uitspraak 

van het stembureau is bindend.

Artikel 17

1.   Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van stemgerechtigden gehouden waarin het bestuur de vergadering van 

stemgerechtigden in de gelegenheid stelt zijn oordeel uit te spreken over het gevoerde en te voeren beleid, onder meer het sociaal en 

cultureel beleid, zoals dat tot uitdrukking komt in het jaarverslag en de jaarrekening. In die vergadering worden tevens de 

bestuursverkiezingen gehouden.

2.   Een vergadering van stemgerechtigden wordt aan de stemgerechtigden geconvoceerd in een periodiek van de stichting of bij al dan 

niet elektronische circulaire. De convocatie, die tenminste vier weken voor de dag van de vergadering  schriftelijk wordt  verzonden, 

bevat plaats, datum, aanvangsuur en agenda van de vergadering. In geval van bestuursverkiezingen bevat de convocatie tevens de in 

artikel 12, lid 3 bedoelde namen en woonplaatsen van kandidaten en een aanduiding op welke wijze door stemgerechtigden 

tegenkandidaten kunnen worden gesteld.

3.   Op de agenda voor de vergadering van stemgerechtigden kunnen onderwerpen worden geplaatst door het bestuur. Tevens kunnen 

stemgerechtigden tot drie weken voor de vergadering van stemgerechtigden agendapunten opgeven. Deze opgave dient schriftelijk 

te zijn en per agendapunt door tenminste tien stemgerechtigden leesbaar ondertekend en vergezeld te gaan van een toelichting.

4.   Wijzigingen of aanvullingen met betrekking tot de in lid 2 genoemde agenda of andere gegevens van de convocatie worden ten 

minste één week voor de dag van de vergadering van stemgerechtigden aan de stemgerechtigden schriftelijk bekend gemaakt.
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5.   Op een vergadering van stemgerechtigden kunnen rechtsgeldige besluiten slechts worden genomen ten aanzien van op de agenda of 

aanvullende agenda geplaatste onderwerpen.

6.   De vergadering van stemgerechtigden wordt geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis door de vice-voorzitter. Is ook 

laatstgenoemde niet ter vergadering aanwezig, dan voorziet het bestuur in de leiding.

7.  Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 18

1.   Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2.    Jaarlijks maakt het bestuur uiterlijk in de maand april een jaarrekening op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, 

vergezeld van een toelichting.

3.    Een afschrift van de jaarrekening, vergezeld van een accountantsverklaring, wordt desgewenst gratis ter beschikking gesteld van de 

stemgerechtigden en aangeslotenen.

Contracten en reglementen

Artikel 19

1.   Het aansluitingscontract als bedoeld in artikel 2, sub f tussen de stichting en aangeslotenen zal bestaan uit een door het bestuur vast 

te stellen modelcontract, waarop door het bestuur vast te stellen reglementen en bestuursbesluiten terzake van toepassing zijn.

2.   Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen en te wijzigen, zoals een bestuursreglement. Deze reglementen mogen geen 

bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 20

1.   Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie 

zijnde bestuursleden aanwezig is.

2.   Wijzigingen in de statuten treden pas in werking nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Tot het doen verlijden van de akte is 

de voorzitter, de vice-voorzitter of de secretaris bevoegd.

Artikel 21

1.   Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot 

vereffenaars zijn aangewezen.

2.   Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur een bestemming gegeven, die zo veel mogelijk in overeenstemming is met het 

doel van de stichting.

3.  Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.

4.   Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, aan haar naam te worden 

toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

5.   De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de omvang en de samenstelling van 

het eventuele overschot blijken.
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6.   De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en de verantwoording en het eventuele plan van verdeling gedurende twee maanden ter 

inzage in het register van de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de stichting of op een ander 

adres in het Arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd.

7.   De vereffenaar(s) maakt (maken) de terinzagelegging bekend in een ter plaatse waar de stichting statutair is gevestigd veelgelezen 

nieuwsblad.

8.   Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de 

(rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

Artikel 22

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.


