STATUTEN EN REGLEMENT 2019
- ARTIKEL 1 -

VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

- ARTIKEL 2 -

DOEL
2.1 De vereniging heeft ten doel:
-	de behartiging van de materiële en immateriële (bedrijfs-)belangen van haar leden, _ voor
zover deze betrekking hebben op de bedrijfsmatige verstrekking van logies, maaltijden,
spijzen en dranken;
-	de behartiging van de belangen van haar leden, waaronder het namens haar leden en/of hun
rechtsopvolgers en/of cessionaris(sen) verhalen van schade en/of het te gelde maken van
vorderingen verband houdende met handelen of nalaten, specifiek betreffende kartelvorming
maar daar niet toe beperkt, op het terrein van gastvrijheid in de meest brede zin jegens haar
leden, en/of hun rechtsopvolgers en/of cessionaris(sen), als gevolg waarvan één of meer
van haar leden en/of hun rechtsopvolgers en/of cessionaris(sen) (dezen hierna te noemen:
de “Claimhouders”) direct of indirect schade hebben geleden, en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin.
2.2 V
 oor de uitvoering van haar doelstellingen kan de vereniging rechtspersonen oprichten en
samenwerkingsverbanden aangaan, deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij,
het beheer voeren over en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen,
mits binnen het in lid 1 van dit artikel omschreven doel. Het doen van borgstellingen en het
verstrekken van zekerheden ten behoeve van de hiervoor bedoelde rechtspersonen en
samenwerkingsverbanden als ook ten behoeve van andere derden is uitdrukkelijk niet onder
de doelstelling begrepen.

- ARTIKEL 3 -

MIDDELEN
De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.	het verzamelen van kennis en het verrichten van onderzoek betrekking hebbende op de
in artikel 2 bedoelde belangen;
b. het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringen van haar leden;
c.	het voorstaan van de in de doelstelling bedoelde belangen bij de overheid en anderen;
het zich doen vertegenwoordigen in publiekrechtelijke organen voor de bedrijfstakken
waartoe de leden behoren, overheidslichamen zoals gemeenten en representatieve organisaties;
d.	het bevorderen van maatregelen, strekkende tot verbetering en/of naleefbaarheid van de
wetgeving en de daarop steunende of daaruit voortvloeiende bepalingen en regelingen,
voor zover deze de in de doelstelling bedoelde belangen raken;

1

e.	het (doen) regelen en zo nodig verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de gastvrijheidssector in meest brede zin, waaronder begrepen het aangaan van collectieve arbeidsvoorwaarden, alsmede van andere de leden bindende verplichtingen en wel zoveel mogelijk
voor alle leden of voor bepaalde groepen van leden;
f.	het tot stand brengen en in stand houden van voor alle of bepaalde leden bindende reglementen en regelingen, alsmede overeenkomsten, voor zover deze strekken tot bevordering van de belangen van de leden van de vereniging;
g.	het vormen en in stand houden van fondsen;
h.	het bemiddelen en door middel van arbitrage (doen) optreden;
i.	het uitgeven van een of meerdere verenigingsorga(a)n(en);
j.	het verlenen van diensten aan de leden onder nader door de directie, onder goedkeuring
van het dagelijks bestuur, te bepalen voorwaarden, die voor de eventuele verschillende
categorieën van leden verschillend kunnen worden vastgesteld. De directie is bevoegd
het verlenen van diensten aan anderen op te dragen onder de door het dagelijks bestuur
goed te keuren voorwaarden;
k.	het houden van vergaderingen, workshops, lezingen en voordrachten, alsmede het organiseren van evenementen
l.	het bevorderen van het vakonderwijs en van andere middelen tot het verhogen van de
vakbekwaamheid van hen die werkzaam zijn in de gastvrijheidssector in de meest brede
zin;
m.	het onder omstandigheden tegen betaling verrichten van diensten ten behoeve van nietleden, onder voorwaarden daaraan door de directie onder goedkeuring van het dagelijks
bestuur gesteld;
n.	het bevorderen van alle andere wettige middelen, die het doel van de vereniging dienen;
o.	het realiseren van collectieve financiële voordelen voor de leden
p.	het oprichten en in stand houden van een bedrijf van de vereniging, dat haar ten dienste
staat voor de uitvoering van de verenigingstaken en het -beleid.
q.	het optreden als een vereniging in de zin van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek;
r.	overleg te voeren met partijen verantwoordelijk voor de geleden schade met het doel om
een schikking van de vorderingen van de Claimhouders te bewerkstelligen;
s.	één of meer vaststellingsovereenkomsten aan te gaan met partijen verantwoordelijk voor
de geleden schade, strekkende tot schikking van de vorderingen van de Claimhouders,
tegen finale kwijting of afstand van recht;
t.	het innen van uitkeringen uit hoofde van de (collectieve) vorderingen van de Claimhouders op grond van een rechterlijke uitspraak en/of een vaststellingsovereenkomst, en het
verdelen van deze uitkeringen onder de Claimhouders en/of zorg te dragen dat deze
uitkeringen, al dan niet met overige voor de Claimhouders bestemde betalingen, geïnd
en verdeeld worden onder de Claimhouders;
u.	het initiëren van juridische procedures waarin vorderingen gezamenlijk of afzonderlijk
zullen worden ingesteld, zowel binnen als buiten rechte;
v.	het instrueren van advocaten tot het voeren van rechtsgedingen in één of meer jurisdicties, wereldwijd, het managen van de dienstverlening door advocaten, en van alle
niet-juridische zaken die dienstbaar kunnen zijn aan het met succes afronden van de
rechtsgedingen respectievelijk de hieraan ten grondslag liggende geschillen.
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w.	het indienen van een verzoek op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade
om een vaststellingsovereenkomst verbindend te verklaren, en om alles te doen wat in
haar macht ligt om de vaststellingsovereenkomst verbindend te laten verklaren, inclusief
het reageren op ingediende verweerschriften gedurende de procedure;
a1.	het aangaan van zulke overeenkomsten als noodzakelijk en/of nuttig is voor de uitvoering
van een vaststellingsovereenkomst en/of een uitspraak die de vaststellingsovereenkomst
verbindend verklaart;
b1.	het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over,
het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen welke bevorderlijk zijn aan het verrichten van al hetgeen met het hiervoor in
artikel 3 bepaalde verband houdt.
c1. het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, die
in het kader van haar doelen worden aangewend;
d1. aanwending van alle andere wettige middelen die naar het oordeel van haar bestuur tot
het bereiken van de door haar gestelde doelen bevorderlijk kunnen zijn.

- ARTIKEL 4 -

LIDMAATSCHAP
De vereniging kent:
a.	gewone leden (natuurlijke personen) en b. bedrijfsleden (rechtspersonen en ondernemingen); Alleen gewone leden zijn leden in de zin der wet. De overige leden hebben
uitsluitend die rechten die hen bij of krachtens deze statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend.
4.1	Tot het gewone lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten meerderjarige
natuurlijke personen. Tot het bedrijfslidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
die in Nederland een bedrijf exploiteren a. waarin het hotel-, restaurant-, retail-, of het cafébedrijf wordt uitgeoefend, één en ander indien ook overigens wordt voldaan aan de door het
dagelijks bestuur te stellen voorwaarden.
4.2	Toelating tot het lidmaatschap van de vereniging van meerderjarige natuurlijke personen,
alsmede rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen,
die meer dan een bedrijf, als omschreven in lid 4.1 uitoefenen die door dezelfde natuurlijke
persoon, vennootschap of rechtspersoon worden geëxploiteerd en met uitzondering van die
waarvoor het lid met toepassing van artikel 7 (toelating tot het lidmaatschap) uitdrukkelijk
niet is toegelaten, dan wel in zulke bedrijven een meerderheidsbelang vertegenwoordigen
kan slechts geschieden indien al deze bedrijven individueel voor het lidmaatschap van de
vereniging worden aangemeld. De definitie van het uitoefenen van meer dan een bedrijf c.q.
het vertegenwoordigen van een meerderheidsbelang als bedoeld in dit lid wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
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- ARTIKEL 5 -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
Artikel 5.1
a.	Een lid behoort tot de afdeling, of ieder der afdelingen, binnen het gebied waarin zij een
of meer bedrijven uitoefent
b.	Een lid is verplicht tijdens de duur van zijn lidmaatschap verworven bedrijven, als bedoeld
in artikel 4 aan te melden als individueel lid van de vereniging.
Artikel 5.2
Ieder lid brengt in de afdeling(en) waartoe hij behoort een aantal stemmen uit dat gelijk is aan het
aantal door dat lid in het gebied van die afdeling(en) uitgeoefende bedrijven, mits voor dat bedrijf
(die bedrijven) ingevolge artikel 4 het lidmaatschap geldt. De bedrijven van eenzelfde lid worden
met het oog op het in de vorige volzin bepaalde geacht een zelfde bedrijf te vormen, indien zij
worden geëxploiteerd in lokaliteiten, welke tot eenzelfde gebouw behoren of tot gebouwen die
met elkaar in directe verbinding staan.
Artikel 5.3
a.	Bedrijfsleden hebben toegang tot en een adviserende stem in de vergaderingen van de
vereniging en ledenvergaderingen van de afdelingen waartoe zij behoren, terwijl deze
rechten op gewone leden niet van toepassing zijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt
bepaald.
b.	Gewone leden en bedrijfsleden hebben recht op dezelfde ledenvoordelen, voor zover
op hen van toepassing. Gewone leden kunnen geen rechten doen gelden op door of
vanwege de vereniging te verlenen diensten, zoals bedoeld in artikelen 2 en 3.

- ARTIKEL 6 -

OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
De overige rechten en verplichtingen van gewone leden en bedrijfsleden, die niet bij deze statuten
zijn geregeld, worden geregeld in het huishoudelijk reglement. De wijze waarop lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend wordt nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

- ARTIKEL 7 -

AANVRAGEN EN TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
1.

a.	Degene die een verzoek wil doen om lid van de vereniging te worden, meldt dit aan
het bedrijf van de vereniging en vult het daartoe bestemde aanmeldingsformulier en
SEPA-machtiging in en levert dit ondertekend, schriftelijk of via internet in bij het bedrijf
van de vereniging.
b.	De namen van de bedrijven, die een verzoek tot toelating tot het bedrijfslidmaatschap
hebben ingediend, worden door of namens het bedrijf van de vereniging gepubliceerd
op een voor leden van NVKO toegankelijk deel van de internetsite van de NVKO
c.	De namen van personen die een verzoek tot toelating tot het gewone- of bedrijfslidmaatschap hebben ingediend, worden niet gepubliceerd als in lid 1 sub b. bedoeld.
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2.

a.	Het dagelijks bestuur beslist over het verzoek om toelating als lid, waarbij het lidmaatschap niet om ongegronde reden geweigerd kan worden.
b.	Het dagelijks bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen en of een nader onderzoek in te stellen alvorens het een besluit neemt over het verzoek om toelating tot het
lidmaatschap

3. 	Indien het landelijk bestuur een verzoek om als lid van de vereniging toegelaten te worden
afwijst, deelt het zijn beslissing schriftelijk mede zonder dat het opgave van redenen geeft,
dan wel hoeft te geven aan degene die het verzoek deed.

- ARTIKEL 8 -

DUUR, AANVANG EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1.	
Onverminderd het hieronder bepaalde omtrent de opzegging van het lidmaatschap,
verbinden de leden zich voor de eerste maal in ieder geval voor de tijd van het lopende en
van het daaropvolgende verenigingsjaar.
2.	Het lidmaatschap begint op het moment waarop degene die tot dat lidmaatschap is toegelaten de contributie als bedoeld in artikel 9 heeft betaald.
3.

Het lidmaatschap eindigt:
a.	door overlijden van het bedrijfslid tekenbevoegde natuurlijk persoon
b.	is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij
ophoudt te bestaan;
c.	door beëindiging van het bedrijf;
d.	door opzegging door het lid, met inachtneming van het in artikel 8 lid 4 bepaalde;
e. door opzegging namens de vereniging;
f.

door ontzetting.

4.	Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar. Deze geschiedt schriftelijk voor de eerste oktober van het lopende verenigingsjaar aan de secretaris van het dagelijks bestuur door invulling van het opzegformulier
te vinden op de site van NVKO voor één oktober van het lopende kalenderjaar. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het dagelijks bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.1	Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan op elk moment van het lopende
verenigingsjaar geschieden door het dagelijks bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken (tenzij hier om gegronde redenen niet op kan worden gewacht);
a.	indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste dag
van de volgende maand niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan;
b.	indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die te eniger tijd door de
statuten voor het lidmaatschap mochten worden gesteld
c.	wanneer van de vereniging gelet op houding, doen en laten van het lid in en/of buiten
verband van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren; d. indien een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap is ontbonden
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5.2 	Van de vereniging kan onder andere niet worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren indien tijdens het lidmaatschap wordt geconstateerd dat een situatie optreedt die in
strijd is met het bepaalde in artikel 5.
5.3	Het dagelijks bestuur kan alle in lid 5.1 genoemde gevallen door opzegging onmiddellijk
doen ingaan, wanneer van de vereniging voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet
gevergd kan worden.
5.4	De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van reden(en).
6.1	Ontzetting uit het lidmaatschap 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 of (publiekelijk) schaadt. De ontzetting geschiedt door het dagelijks bestuur dat de betrokkenen bij brief ten spoedigste van het besluit met opgaven van
reden(en) in kennis stelt.
6.2	De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de in artikel 8 lid 6.1 bedoelde
brief in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep die daartoe zal worden in/aan gesteld
door het dagelijks bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de ledenraad. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan hij zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn verplichtingen jegens de vereniging blijven evenwel als dan
bestaan.
6.3	Het beroep wordt ingesteld op de wijze als te bepalen in het huishoudelijk reglement.
7.	Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak,
eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het
dagelijks bestuur anders beslist.
8.	Indien het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, heeft een voortzettende partner,
mits deze voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, gedurende zes maanden na het overlijden
het recht aan het bedrijf van de vereniging te kennen te geven of hij/zij van het recht gebruik
wil maken om het lidmaatschap voort te zetten. Alsdan zal het lidmaatschap geacht worden
met terugwerkende kracht tot de datum van overlijden te zijn ingegaan.
9.	Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen (te beoordelen door het dagelijks
bestuur) over te gaan tot schorsing van een lid en wel voor een periode van maximaal zes
maanden. Gedurende de schorsing blijven de plichten van het lid ten opzichte van de vereniging bestaan doch zijn rechten opgeschort. De schorsing kan eenmaal worden verlengd voor
nogmaals een periode van maximaal zes maanden. Tegen schorsing staat bezwaar open bij
het dagelijks bestuur conform het huis reglement.

- ARTIKEL 9 -

CONTRIBUTIE;
HOOFDELIJKE OMSLAG EN VERHOGING CONTRIBUTIE
1.	De contributie die de leden jaarlijks dienen te betalen wordt berekend op basis van de grondslagen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.
2.	In het huishoudelijk reglement wordt eveneens opgenomen een regeling omtrent de wijze
waarop de contributie wordt geïnd.
3.	In bijzondere gevallen of voor bijzondere doeleinden kan een hoofdelijke omslag of verhoging van het contributiebedrag van de leden worden geheven ingevolge een besluit daartoe
door de ledenraad genomen in een niet-besloten vergadering welk besluit is genomen met
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen; deze omslag kan ten
hoogste vijftig procent (50%) bedragen van de contributie voor het betreffende jaar.
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4.	In bijzondere gevallen of voor bijzondere doeleinden kan door een afdeling een hoofdelijke
omslag van de onder deze afdelingen ressorterende leden worden geheven, ingevolge een
besluit daartoe genomen in niet-besloten ledenvergaderingen van een afdeling, welk besluit
is genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De
hoogte van de omslag(en) word(t)en geregeld in het financieel reglement.

- ARTIKEL 10 -

BESTUUR
1.	De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, nader te noemen dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven,
aan anderen verlenen
2. 	Aan de leden van het dagelijks bestuur kan een vergoeding worden toegekend na goedkeuring van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De hoogte van
de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld als onderdeel van de begroting van de vereniging.

- ARTIKEL 11 -

BESTUUR, SAMENSTELLING EN BENOEMING
1.

Het landelijk bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal negen (9) leden.

2.	De leden worden - via een nader in het huishoudelijk reglement te regelen benoemingsprocedure - benoemd door de ledenraad in een niet besloten ledenraadvergadering. Tevens wordt
in voormeld reglement geregeld wie benoembaar zijn tot bestuurslid.
3.	Schorsing en/of ontslag geschiedt door de ledenraad in een niet-besloten ledenraadvergadering met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4.	
Overigens worden ter zake benoeming, schorsing, aftreden en ontslag, zittingsduur, de
rechten en/of vergoedingen van de leden van het landelijk bestuur nadere regels gesteld in
het huishoudelijk reglement. Een bestuurslid is onbeperkt herkiesbaar.
5.	Indien een vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de eerstvolgende jaarvergadering voorzien.
6.	Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur is onverenigbaar met het bekleden van bestuursfunctie in een andere brancheorganisatie die de gastvrijheidssector in de meest brede zin
vertegenwoordigt. Indien een lid van het dagelijks bestuur een zodanige functie aanvaardt,
wordt hij door het landelijk bestuur geschorst. Met betrekking tot de schorsing wordt gehandeld overeenkomstig hetgeen daarover in het huishoudelijk reglement zal worden bepaald.
Nadere bepalingen omtrent het combineren van het lidmaatschap dagelijks bestuur met
andere functies, kunnen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
7.	De leden van het dagelijks bestuur kiezen uit hun midden de vicevoorzitter, de secretaris, en
de penningmeester. De voorzitter wordt door de ledenraad in functie benoemd.
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- ARTIKEL 12 -

BESTUUR/OPDRACHT/TAAK
1.	Het dagelijks bestuur heeft tot taak te streven naar de verwezenlijking van de doelen van de
vereniging en wendt daartoe de middelen aan genoemd in artikel 3.
2.	Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens
hetgeen elders bij of krachtens deze statuten is opgedragen aan andere organen van de
vereniging, alle daaruit voortvloeiende bevoegdheden. Het draagt tevens zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging.
3.	Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen met betrekking tot onder meer de vergaderingen van het dagelijks bestuur, de besluitvorming in het dagelijks bestuur en de verdeling van de taken over de leden van het dagelijks bestuur onverminderd diens onverdeelde
verantwoordelijkheid voor het gehele dagelijkse bestuur.

- ARTIKEL 13 -

VERTEGENWOORDIGING
1.	De vereniging wordt vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur of de voorzitter en een
ander lid van het dagelijks bestuur gezamenlijk handelend. De vereniging kan voorts worden
vertegenwoordigd door de leden van de vereniging binnen de grenzen van de bepalingen
zoals neergelegd in deze statuten en het huis reglement en mits gezamenlijk handelend.
2.	De voorzitter kan binnen de grenzen van zijn eigen vertegenwoordigingsbevoegdheid en
onder goedkeuring van het dagelijks bestuur besluiten tot het verlenen van volmacht aan
derden om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
3.	
De directie zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid
opgave doen bij het handelsregister.

- ARTIKEL 14 -

COMMISSIES, ADVISEURS EN WERKGROEPEN
1.	Het dagelijks bestuur, de ledenraad en de voorzitter kunnen adviesraden, platforms, commissies, adviseurs en werkgroepen instellen die hen in de uitvoering van hun taken kunnen
bijstaan. Het dagelijks bestuur stelt in ieder geval een Financiële Commissie in.
2.	Het huishoudelijk reglement kan regels bevatten inzake de samenstelling van adviesraden,
commissies en werkgroepen, alsmede over de benoeming, taken, bevoegdheden en vergoedingen van de commissies, werkgroepen en adviseurs.

- ARTIKEL 15 -

GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies en eventueel andere inkomsten.
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- ARTIKEL 16 -

GELDELIJK BEHEER
Alle aspecten t.b.v. het geldelijk beheer van de geldmiddelen van de vereniging vallen onder de
besluitvorming van het dagelijks bestuur. Nadere reglementen dienende tot het geldelijk beheer
en ten aanzien van de wijze van het vaststellen van de begroting kunnen bij huishoudelijk reglement worden geregeld.

- ARTIKEL 17 -

LEDENRAAD
1.	Elke regio benoemt door middel van verkiezingen uit zijn midden één (1) lid en één (1) plaatsvervangend lid in de ledenraad. Het lid is in principe de regiovoorzitter, tenzij het regiobestuur
anders beslist.
2.	De ledenraad heeft de bevoegdheden en taken die hem in deze statuten of het huishoudelijk
reglement worden toegekend.
3.	In het huishoudelijk reglement worden in elk geval de zittingstermijnen van de ledenraad
geregeld
4.	De voorzitter van het dagelijks bestuur treedt op als voorzitter van de vergaderingen van de
ledenraad. Bij ontstentenis van de voorzitter van het dagelijks bestuur voorziet het bestuur
vereniging in vervanging nadat er een meerderheidsstemming is behaald binnen het dagelijks bestuur om dit besluit te ondersteunen.
5.	De ledenraad neemt geen beslissingen als niet meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden van de ledenraad in een vergadering aanwezig is. In geval het hiervoor vereiste
aantal stemgerechtigde leden van de ledenraad niet aanwezig is, wordt binnen een maand
een nieuwe vergadering belegd waarin ongeacht het aantal als dan aanwezige stemgerechtigde leden van de ledenraad rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

- ARTIKEL 18 -

BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDENRAAD
1.	Het gekozen lid uit elke regio heeft in de ledenraad één stem voor de eerste vijftig ingeschreven bedrijfsleden in de regio en bij het overschrijden van iedere grens van vijftig een
volgende stem
2.	De leden stemmen zonder last of ruggespraak.
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- ARTIKEL 19 -

VERGADERINGEN VAN DE LEDENRAAD
1.	De ledenraad vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur na overleg met de voorzitter
nodig vindt, maar tenminste tweemaal per jaar met inbegrip van de jaarvergadering. De wijze
en bevoegdheid tot oproeping en plaats van de vergadering berusten bij de voorzitter en het
dagelijks bestuur.
2.	In de laatste ledenvergadering van elk kalenderjaar zullen, indien dit niet eerder gebeurd
is, in ieder geval de begroting en het beleid voor het komende verenigingsjaar behandeld
worden. Het merendeel van het dagelijks bestuur dient het beleid en de begroting goed te
keuren.
3.	Het dagelijks bestuur is verplicht ledenraadvergaderingen te houden indien:
a.	ten minste acht (8) leden met uitzondering van de plaatsvervangende leden van de
bedrijfsleden hierom schriftelijk verzoeken;
b.	ten minste vier (4) regio’s het verzoek hiertoe schriftelijk hebben ingediend bij het dagelijks bestuur onder opgave van de punten welke deze regio’s op de ledenvergadering
wensen te laten behandelen. Dit verzoek met de opgave van de te behandelen punten
moet door de leden van de ledenraad bedoeld onder a. of door de bestuursleden van
de regio’s die het verzoek hebben gedaan als bedoeld in dit lid en die bevoegd zijn die
regio’s te vertegenwoordigen zijn ondertekend.
4.	Tot de ledenvergaderingen hebben toegang en na verkregen toestemming van de voorzitter het recht het woord te voeren: alle leden (die niet geschorst zijn). Het dagelijks bestuur
kan besluiten dat haar eerstvolgende vergadering besloten zal zijn. Het dagelijks bestuur is
gerechtigd gasten en/of gastsprekers van andere organisaties uit te nodigen voor de ledenvergaderingen.

- ARTIKEL 20 -

JAARLIJKSE LEDENVERGADERING (JAARVERGADERING)
1.	Jaarlijks wordt, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, in ieder geval een ledenvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (nader te noemen
jaarvergadering), tenzij de leden voordien hebben besloten deze termijn te verlengen d.m.v.
een stemming waarbij het besluit van twee/derde van de stemmen in acht wordt genomen.
2.	De rechten omtrent de wijze en bevoegdheid tot oproeping en de plaats van de vergadering
zijn behouden tot de voorzitter en het dagelijks bestuur.
3.	In de jaarvergadering brengt het dagelijks bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en legt het rekening en verantwoording af over het geldelijke beheer tijdens dat
verenigingsjaar. De balans en de staat van lasten en baten en het schriftelijk jaarverslag
moeten akkoord zijn bevonden door een accountant aangesloten bij het Nederlands Instituut
van Registeraccountants. Een exemplaar van deze jaarstukken moet daarna tijdig tevoren
aan de leden van de ledenraad worden toegezonden; dit ligt gedurende een week voor de
dag van deze jaarvergadering ter inzage voor de leden bij het secretariaat van de vereniging en is raadpleegbaar via het bestuurdersdeel van de site van NVKO. Zij ontvangen per
e-mail bericht als de jaarstukken op de site zijn geplaatst. Deze stukken worden door alle
bestuurders en de directie ondertekend. Tijdig tevoren wordt een samenvatting van deze
jaarstukken met de agenda van deze jaarvergadering voor de leden gepubliceerd. De financiële commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit. Ten blijke van vaststelling van deze
jaarstukken worden zij ter vergadering ondertekend door de voorzitter en de penningmeester.
4.	Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben tot de jaarvergadering toegang en na verkregen
toestemming van de voorzitter, het recht het woord te voeren.
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- ARTIKEL 21 -

HET DOEN VAN VOORSTELLEN, STEMRECHT EN DERGELIJKE
1.	Alle kritieke besluiten van organen van de vereniging waaronder mede begrepen vergaderingen van de leden worden, tenzij in deze statuten of het huishoudelijk reglement anders is
bepaald, genomen met een absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen.
2.	
Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de
stemmen wederom dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3.	Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. Voor het overige wordt
de wijze van stemmen nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
4.	Van de regel dat over personen schriftelijk wordt gestemd kan worden afgeweken, mits er bij
verkiezingen voor te vervullen vacatures geen tegenkandidaten zijn.
5.	Een ter vergadering van het dagelijks bestuur en/of ledenraad door de voorzitter van die
vergadering uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover wordt gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd of mondeling voorgesteld amendement op een dergelijk schriftelijk voorstel.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist,
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer 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.

- ARTIKEL 22 -

STADSGEBIED
1.	Alle leden zijn door middel van de stadskaart ingedeeld in (stads) gebieden. Bestaande uit
vestigingen in dezelfde, aangrenzende of nabijgelegen (stads) gebieden. De indeling behoeft
goedkeuring van het dagelijks bestuur waarbij elk gebied minimaal over 25 bedrijfsleden
dient te beschikken. Wijzigingen in de ingedeelde gebieden vindt plaats door het dagelijks
bestuur.
2.	Een regio kan zich over andere dan regionale aangelegenheden niet wenden tot andere
dan de overheden als bevoegd in haar werkgebied, dan na goedkeuring door het dagelijks
bestuur.
3.	Het bestuur van de elke afdeling benoemt uit zijn midden ten hoogste twee leden die de afdeling vertegenwoordigen in de betreffende regio. Deze vertegenwoordigers vormen tezamen
het regiobestuur.
4.1	Het regiobestuur benoemt uit zijn midden de voorzitter.
4.2	Ten behoeve van de het beheer van de dagelijkse gang van zaken benoemt het regiobestuur
minimaal een en maximaal twee personen uit zijn midden waartoe behoren het door het regiobestuur benoemde lid van de ledenraad.
5.	De wijze van verkiezingen, de duur van het bestuurslidmaatschap en het aftreden en ontslag
van de bestuursleden worden geregeld in het huis reglement
6.	Tot de vergaderingen van het regiobestuur hebben toegang en het recht om aldaar het woord
te voeren alle leden van de vereniging die tot de betrokken regio behoren, alsmede de leden
van het dagelijks bestuur en de leden van de ledenraad.
7.	Nadere regels met betrekking tot het functioneren van de regio’s kunnen worden geregeld in
het huishoudelijk reglement van de vereniging.
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- ARTIKEL 23 -

PLATFORMS
Binnen de NVKO kunnen platforms functioneren.
a.	Een platform is een verzameling van leden van KHN en derden die zich op eigen initiatief,
en geheel vrijwillig, al dan niet tijdelijk, organiseren.
b.	Een platform mag niet handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging.
c. Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen voor platforms.

- ARTIKEL 24 -

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Deze statuten worden nader uitgewerkt en aangevuld in een huishoudelijk reglement, reglementen zoals genoemd in de statuten en andere reglementen, die geen bepalingen in strijd met
de wet of met deze statuten mogen bevatten. Het dagelijks bestuur stelt behoudens andere regeling het huishoudelijk reglement en de andere reglementen vast, evenals de wijziging van deze
reglementen, zulks na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad. Van alle wijzigingen wordt
kennisgegeven aan alle leden.

- ARTIKEL 25 -

STATUTENWIJZIGING
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de ledenraad in
samenspraak met het dagelijks bestuur in een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering hebben gedaan, moeten onverminderd het
bepaalde in het artikel dat handelt over de jaarlijkse ledenraadvergadering, tenminste veertien
dagen voor de dag van de vergadering, schriftelijk of door publicatie op een voor bestuurders
toegankelijk deel van de internetsite van de NVKO, een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis brengen van de besturen van de
vereniging.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een ledenraadvergadering waar
tenminste twee/derde (2/3e ) van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig is, met tenminste
twee/derde (2/3e ) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Indien in bedoelde vergadering niet twee/derde (2/3e ) van het totaal aantal stemgerechtigden
aanwezig is, wordt een tweede algemene vergadering niet eerder dan vier (4) weken nadien
gehouden; in die tweede vergadering kan over het voorstel tot wijziging van de statuten zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden worden besloten met tenminste twee/derde (2/3e ) van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.
5. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een nieuw document is opgemaakt en
gedurende een week zichtbaar is voor alle leden van de vereniging op de website van de NVKO.
6. Het dagelijks bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten zoals die na de wijziging luidt neer te leggen
ten kantore van het door de Kamer van Koophandel.
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- ARTIKEL 26 -

ONTBINDING EN VEREFFENING
1. Het bepaalde met betrekking tot de statutenwijziging als bedoeld in artikel 25 is van overeenkomstige toepassing op het besluit van de ledenraad en het dagelijks bestuur tot ontbinding
van de vereniging.
2. Een eventueel batig saldo zal worden besteed voor door de ledenraad te bepalen doeleinden
als het meeste met het doel van de vereniging overeenstemmend.
3. Tenzij de ledenraad anders besluit, geschiedt de vereffening onder voorafgaande goedkeuring
van het landelijk bestuur gelijkmatig over alle leden die volledig aan diens betalingsverplichting hebben voldaan tot op het moment van ontbinding. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van
de vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
De vereffenaars zijn verplicht tot het doen van rekening en verantwoording aan het dagelijks
bestuur.

- ARTIKEL 27 -

UITLEGGING VAN DE STATUTEN
EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Geschillen over de uitlegging en/of toepassing van de bepalingen van deze statuten of van het
huishoudelijk reglement worden beslist door het dagelijks bestuur.

13

