
STATUTEN 
van de 

VERENIGING van VOORMALIG MEDEWERKERS ANWB 

te 

Den Haag 

Artikel 1. 

Naam en zetel 

1. De Vereniging is genaamd:
 VERENIGING van VOORMALIG MEDEWERKERS ANWB. 

Zij kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de werknaam 

VG-ANWB. 

2. Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage.

Artikel 2. 

Duur 

De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 3. 

Doel 

De Vereniging stelt zich ten doel: 

a. het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden van de  Vereniging;

b. het in stand houden van de Vereniging en het bevorderen van de contacten tussen de
Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, verder te noemen ANWB;

c. het behartigen van de belangen van de leden, in het bijzonder met betrekking tot hun huidige
of toekomstige aanspraken op pensioen en in het algemeen het behartigen van hun 
belangen op sociaal-economisch terrein. 
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Artikel 4. 

Middelen 

 De Vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van: 

a. een regelmatig contact tussen het bestuur van de Vereniging en de directie van de ANWB,
ten behoeve van de belangen van de VG-ANWB en haar leden;

b. het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten, evenementen en excursies voor
de leden;

c. het uitgeven van een periodiek te verschijnen officieel orgaan, getiteld de “Buitenband”, en
het beheren van een eigen website t.b.v. informatie en voorlichting aan en communicatie
met de leden van de Vereniging;

d. het behartigen van de belangen door vertegenwoordiging in organen van het ANWB-
Pensioenfonds, het Sociaal Fonds van de ANWB en andere organen, waar de belangen van de
leden van de Vereniging aan de orde zijn, waarbij de Vereniging tevens bevoegd is in rechte
op te treden namens haar leden of een deel daarvan;

e. het voeren van actieve promotie ten behoeve van de Vereniging voor de werving van nieuwe
leden.

Artikel 5. 

Geldmiddelen 

1. De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit:

a. de contributies van de leden;

b. donaties;

c. bijdragen van de ANWB;

d. alle andere baten.

2. De leden zijn verplicht jaarlijks een contributie te betalen, die jaarlijks door de Algemene
Ledenvergadering wordt vastgesteld, op voorstel van het bestuur.

Artikel 6. 

Leden en begunstigers 

1. De Vereniging kent leden, ereleden en aspirant-leden, alsmede begunstigers en donateurs.

2. Leden kunnen zijn:

a. zij die aanspraak kunnen maken op een pensioen van het ANWB-Pensioenfonds na een
dienstverband van tenminste 10 jaar, dan wel na vanuit actieve dienst met pensioen te zijn 
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gegaan, eventueel via de op enig moment geldende VUT-, stamrecht-, levensloop- of andere 
prépensioenregeling van de ANWB; 

b.  zij die met de ANWB een dienstverband van tenminste 10 jaar hebben gehad, doch 
vanwege toen geldende regels hebben afgezien van opbouw van pensioenrechten bij het 
ANWB-Pensioenfonds; 

 c.  de nabestaanden van personeelsleden van de ANWB, die tijdens hun dienstverband zijn 
overleden, waarbij onder “nabestaande” verstaan wordt de bij de ANWB geregistreerde 
partner van de overledene; 

 d.  zij die met de ANWB een dienstverband van tenminste 10 jaar hebben gehad en 
voorafgaand aan hun pensionering, vrijwillig of onvrijwillig, vervroegd uit de dienst van de 
ANWB zijn getreden overeenkomstig de op dat moment geldende arbeidsvoorwaarden of via 
een reorganisatieregeling bij de ANWB; 

e.  de werknemers van de ANWB die overeenkomstig de bepalingen van de Wet 
Arbeidsongeschiktheid volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard; 

 f.  de nabestaanden, overeenkomstig de definitie onder c., van de onder a, b, d en e 
genoemden. 

3. Ereleden zijn leden, die zich op bijzondere wijze voor de Vereniging verdienstelijk hebben 
gemaakt. Zij worden als zodanig op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering. 

4. Aspirant-leden zijn leden, die nog in actieve dienst van de ANWB zijn, een dienstverband van 
tenminste 10 jaar met de ANWB hebben en na beëindiging van hun dienstverband de 
intentie hebben lid te worden van de VG-ANWB. Zij hebben dezelfde rechten als gewone 
leden, behalve dat ze tot aan hun overgang naar het gewone lidmaatschap niet benoemd 
kunnen worden als bestuurslid; 

5. Begunstigers en donateurs zijn personen of organisaties die geen lid zijn, die als zodanig door 
het bestuur zijn aanvaard en in de geldmiddelen van de Vereniging bijdragen. Het bestuur 
stelt voor donateurs de minimum bijdrage vast. Zij hebben geen stemrecht, maar kunnen 
door het bestuur toegelaten worden tot activiteiten van de Vereniging. 

Artikel 7. 

Aanmelding 

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk, via e-mail of via de website van de 
Vereniging bij het ledensecretariaat van de Vereniging. 

Artikel 8. 

Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap eindigt: 
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a. door overlijden van het lid; 

b. door opzegging door of vanwege het lid; 

c. door opzegging namens de Vereniging. Deze kan geschieden indien redelijkerwijs van de 
Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging 
geschiedt door het bestuur. 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering, 
wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging 
handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

Artikel 9. 

Opzegging 

1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. 

2. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op 
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

Artikel 10. 

Bestuur 

     1.   Het bestuur van de Vereniging bestaat uit tenminste vijf leden. 

      2.   De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Alleen leden van 
de Vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd. 

3. Voor de benoeming van bestuursleden wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt. 
Een voordracht kan tevens worden opgemaakt door de leden bij een door tenminste vijf 
leden getekende opgave, welke tenminste twee weken voor de datum van de Algemene 
Ledenvergadering bij het bestuur moet zijn ingediend. 

4. Het bestuur verdeelt de functies in onderling overleg. 

5 De bestuursleden worden benoemd voor de duur van een jaar en kunnen aansluitend 
worden herbenoemd. Onder een ‘jaar’ wordt in dit verband verstaan de periode tussen twee 
jaarvergaderingen, als bedoeld in artikel 13 lid 2.  

6. Bestuursleden worden door of vanwege de Vereniging niet bezoldigd. 

7. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. 
Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of door ontslag of door bedanken 
gevolgd, dan vervalt de schorsing. 

8. De hoofdredacteur van de Buitenband is bevoegd alle vergaderingen van het bestuur bij te 
wonen. Deze zal alle daarmee samenhangende stukken en mededelingen ontvangen. 
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9. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaat, blijft het bevoegd. 
Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. 

Artikel 11. 

Vertegenwoordiging 

De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee tezamen handelende 
bestuursleden. 

Artikel 12. 

Verenigingsjaar 

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 13. 

Algemene Ledenvergadering 

1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit alle leden van de Vereniging. Aan de Algemene 
Ledenvergadering, ook wel te noemen algemene vergadering of ALV, komen in de Vereniging 
alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan andere organen zijn 
toegekend.  

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene 
Ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. 

3. De agenda voor deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter 
behandeling: 

a.   verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in 
het afgelopen verenigingsjaar; 

b.   de balans per einde van het verenigingsjaar en de staat van baten en lasten over dat jaar 
met het verslag van de in artikel 16 bedoelde commissie; 

c.   benoeming van de leden van de in artikel 16 bedoelde commissie; 

d.   de (her)verkiezing van bestuursleden; 

e.   de begroting voor het lopende jaar. 

4.   Algemene Ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks 
wenselijk acht. 

 5.  Het bestuur is verplicht een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk 
verzoek van tenminste één/tiende van de leden. De bijeenroeping dient te geschieden op 
een termijn van ten hoogste vier weken. 
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 Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg geeft, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kan alsdan alleen 
geschieden bij brieven aan alle leden. 

Artikel 14. 

Plaats en oproeping Algemene Ledenvergadering  

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden in principe gehouden op het ANWB-
hoofdkantoor. 

2. De oproeping tot de Algemene Ledenvergadering geschiedt, hetzij door mededeling in de 
Buitenband als officieel orgaan van de Vereniging, hetzij per brief. Zij wordt tenminste drie 
weken vóór de dag der vergadering aan de leden toegezonden. Bij de oproeping worden de 
te behandelen agendapunten vermeld. 

Artikel 15. 

Leiding en besluitvorming Algemene Ledenvergadering 

1. De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij 
diens afwezigheid door één der andere bestuursleden. 

2. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander lid laten 
uitbrengen, met dien verstande dat een lid in totaal niet meer dan drie stemmen kan 
uitbrengen. 

3. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, 
tenzij in deze statuten anders is bepaald. 

4. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. Schriftelijke 
stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, 
tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. 

5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid 
verkregen, dan wordt herstemd tussen de beide personen, die bij de tweede stemming het 
grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie dan de 
meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. 

7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

Artikel 16. 

Rekening en verantwoording 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging op zodanige wijze 
administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
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gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur is verplicht binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar de balans en 
de staat van baten en lasten van de Vereniging op te maken en op papier te stellen. 

3. Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering een commissie van tenminste twee leden 
en één reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur van de Vereniging. Deze 
commissie, kascommissie genaamd, heeft tot taak de financiële jaarstukken van de 
Vereniging te onderzoeken. 

4. De kascommissie brengt in de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit aan de leden. 

5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de Vereniging te tonen en inzage 
van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven. 

6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende ten minste tien jaren te bewaren. 

Artikel 17. 

Décharge 

Goedkeuring zonder voorbehoud door de Algemene Ledenvergadering van de balans en de 
staat van baten en lasten strekt tot décharge van het bestuur. 

Artikel 18. 

Reglementen 

1. De organisatie van de Vereniging en de taken en bevoegdheden van haar organen en 
commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. In elk geval kent de Vereniging 
een Huishoudelijk Reglement. 

2. Organen van de Vereniging zijn het bestuur, de Algemene Ledenvergadering, de 
kascommissie, alsmede die personen, die door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering 
zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is 
toegekend. 

3. De Algemene Ledenvergadering stelt de reglementen vast en wijzigt deze. 

4. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de 
Algemene Ledenvergadering. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in 
werking op de veertiende dag na de dag waarop de ALV tot vaststelling of wijziging van het 
reglement heeft besloten, tenzij de ALV tot een andere datum van inwerkingtreding besluit. 

5. In gevallen waarin de Statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur. 

6. Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter, die een 
nadere regeling vereisen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit heeft 
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de kracht van een reglement, is voor alle leden bindend en dient door de eerst volgende 
Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd, dan wel als bepaling in de Statuten of in 
een reglement te worden opgenomen. 

Artikel 19. 

Statutenwijziging en ontbinding 

1. Een besluit tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging kan slechts 
worden genomen in een Algemene Ledenvergadering en met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. In de oproep voor deze vergadering 
moet het voorstel hieromtrent worden vermeld. 

2. Twee tezamen handelende bestuursleden zijn bevoegd ter uitvoering van een besluit van de 
Algemene Ledenvergadering tot wijziging van de Statuten de notariële akte houdende de 
Statutenwijziging te passeren. 

3. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Na rekening en 
verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering zal een eventueel batig saldo worden 
uitgekeerd aan het Sociaal Fonds van de ANWB.  

4. Een Statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. 

5. Een wijziging van de Statuten kan voorwaardelijk ingaan op de ALV, waarop de wijziging is 
goedgekeurd, maar krijgt eerst rechtskracht na opmaking van de notariële akte. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
De hierboven weergegeven tekst is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de 
VG-ANWB op 6 april 2018 en is op 31 januari 2019 bij notariële akte vastgelegd. 
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