STATUTEN
van de
Vereniging Verkeersslachtoffers
(bij afkorting VVS)
Gevestigd te 's-Gravenhage,
zoals deze luiden na statutenwijziging
bij akte van zeven-en-twintig augustus
negentienhonderd-acht-en-negentig
verleden voor mr C. Venemans,
notaris te Arnhem.
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------------------------ STATUTEN --------------------NAAM EN ZETEL ----------------------------------------Artikel 1. -------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: --------------------VERENIGING VERKEERSSLACHTOFFERS (bij afkorting: ---VVS). ---------------------------------------------2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente -----'s-Gravenhage. ------------------------------------DOEL -------------------------------------------------Artikel 2. -------------------------------------------1. De vereniging heeft ten doel: ---------------------a. het, in samenwerking met andere organisaties, --behartigen van de belangen van -----------------verkeersslachtoffers, in overleg met de --------Europese, landelijke en provinciale Overheden; -b. het verbeteren van de hulpverlening aan --------verkeersslachtoffers; --------------------------c. het -met actieve betrokkenheid van de leden-----leveren van een bijdrage aan de ----------------verkeersveiligheid; ----------------------------d. door middel van het lidmaatschap van de Europese
Federatie van Verkeersslachtoffers FEVR bij te -dragen aan de uniformering van de --------------verkeersveiligheidseisen, de rechtspraak, de ---schadevergoeding en hulpverlening aan ----------verkeersslachtoffers; --------------------------e. eenmaal per jaar organiseren van een herdenking-van verkeersslachtoffers; ----------------------f. het verrichten van al hetgeen overigens naar het
oordeel van de algemene vergadering, binnen het kader van het vorenstaande, op Europees, -------landelijk en provinciaal niveau dient te -------geschieden, alsmede ----------------------------g. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de -----ruimste zin genomen. ---------------------------2. Waar hiervoor sprake is van verkeersslachtoffers --zijn daaronder begrepen: --------------------------a. de primaire verkeersslachtoffers, zijnde de ----directe slachtoffers van een verkeersongeluk, en
b. de secundaire verkeersslachtoffers, zijnde -----de mensen in de omgeving van de primaire -------slachtoffers zoals de familie, vrienden, -------bekenden en andere relaties, en ----------------de getuigen van een ongeluk. -------------------3. Onder andere organisaties worden verstaan de ------organisaties die zich het lot van -----------------verkeersslachtoffers aantrekken, organisaties die -zijn betrokken bij de verkeersveiligheid of bij het
verlenen van hulp aan verkeersslachtoffers, en ----organisaties die het doel van de vereniging -------ondersteunen. --------------------------------------
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COMITÉ VAN AANBEVELING -------------------------------Artikel 3. -------------------------------------------De vereniging kent een comité van aanbeveling. De ----leden van het comité worden aangezocht door het ------bestuur en na gebleken bereidheid door het bestuur ---benoemd. Het lidmaatschap van het comité van ---------aanbeveling eindigt op eigen verzoek of door opzegging
door het bestuur met voorafgaande toestemming van de -algemene vergadering. --------------------------------LEDEN ------------------------------------------------Artikel 4. -------------------------------------------1. Leden van de vereniging kunnen zijn: --------------a. meerderjarige natuurlijke personen, en ---------b. de verenigingen die op regionaal niveau de -----belangen van verkeersslachtoffers behartigen en overigens werkzaam zijn op de in artikel 2 -----genoemde gebieden, en van welke de statuten en -reglementen zij n goedgekeurd door de vereniging.
2. Het verzoek om goedkeuring van de statuten en -----reglementen houdt tevens de aanmelding tot het ----lidmaatschap van de vereniging in. ----------------3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en -adressen van de leden zijn opgenomen. -------------EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ---------------------------Artikel 5. -------------------------------------------1. Het lidmaatschap van een lid van de vereniging-----eindigt: --------------------------------------------a: voor wat betreft natuurlijke personen door -----overlijden van het lid en voor wat betreft------verenigingen doordat deze rechtspersoon ophoudt-te bestaan;-------------------------------------b: door opzegging door het lid;---------------------c: door opzegging namens de vereniging -------------Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid----heeft opgehouden aan de vereisten voor het-------lidmaatsohap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de ------vereniging niet nakomt, alsook -----------------wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet --gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ---voortduren; ------------------------------------d. door ontzetting. -------------------------------Ontzetting kan alleen worden uitgesproken ------wanneer een lid in strijd met de statuten, -----reglementen of besluiten van de vereniging -----handelt, of de vereniging op onredelijke wijze -benadeelt. -------------------------------------2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit --het lidmaatschap geschiedt door het bestuur -------krachtens besluit van de algemene vergadering. ----3. Het eindigen van het lidmaatschap op een van de ---gronden vermeld in lid 1 sub b., c. of d. houdt ---voor het voormalige lid de verplichting in om haar statuten zodanig te wijzigen dat in de naam het ----
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woord "verkeersslachtoffers" niet meer voorkomt enoverigens op geen enkele wijze meer kenbaar te ---maken dat zij zou zijn aangesloten bij de --------vereniging. --------------------------------------JAARLIJKSE BIJDRAGEN ---------------------------------Artikel 6. -------------------------------------------De leden zijn bij hun toetreding als lid een ---------inschrijfgeld verschuldigd, en zijn voorts gehouden --tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. ---------De hoogte van het inschrijfgeld en de jaarlijkse -----bijdrage worden door de algemene vergadering ---------vastgesteld. -----------------------------------------BESTUUR ----------------------------------------------Artikel 7. -------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen, -----------------------------------------die door de algemene vergadering worden benoemd. --Het aantal bestuursleden wordt overigens door de --algemene vergadering vastgesteld. -----------------2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, -een secretaris en een penningmeester, en kan aan --andere bestuursleden een functie of portefeuille --toekennen. ----------------------------------------3. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de -------algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door --het verloop van die termijn. ----------------------4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te --maken rooster van aftreding. ----------------------De aftredende is herbenoembaar, behoudens het -----bepaalde in lid 5; wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van -zijn voorganger in. -------------------------------5. Een bestuurslid dat de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt, treedt af in de ---------------jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die
leeftijdsgrens heeft bereikt. ---------------------6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door ------bedanken. -----------------------------------------BESTUURSTAAK -----------------------------------------Artikel 8. -------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is ---gedaald, blijft het bestuur bevoegd. --------------Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ---algemene vergadering te beleggen waarin de --------voorziening in de open plaats of de open plaatsen -op de agenda wordt geplaatst ter besluitvorming. --3. a. Het bestuur stelt een meerjarenplan op, waarin -het beleid en de activiteiten van de vereniging –
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op lange termijn worden geregeld. --------------Het meerjarenplan wordt jaarlijks bijgesteld. --b. Aan de hand van het meerjarenplan stelt het ----bestuur een werkplan op, inhoudende de wijze van
uitvoering van de bepalingen van het -----------meerjarenplan. ---------------------------------Ook het werkplan wordt jaarlijks bijgesteld.----4. Het bestuur is bevoegd onder zijn -----------------verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn -taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden benoemd. --------------------------VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR. BESLUITVORMING -----------Artikel 9. -------------------------------------------1. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar.
2. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door
de voorzitter, de secretaris of twee andere -------bestuursleden. ------------------------------------Het bestuur is verplicht een vergadering te houden -en de daarvoor in aanmerking komende bestuursleden
zijn verplicht zodanige vergadering bijeen te -----roepen- -------------------------------------------indien dit door tenminste twee leden schriftelijk -wordt verzocht. -----------------------------------3. Het bestuur is bevoegd derden uit te nodigen tot --het bijwonen van een bestuursvergadering. ---------Artikel 10. ------------------------------------------1. Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem; bestuursbesluiten kunnen slechts ----worden genomen met een meerderheid ----------------vertegenwoordigende meer dan de helft van het -----aantal in functie zijnde bestuursleden. -----------2. a. Elk bestuurslid is bevoegd een ander bestuurslid
volmacht te verlenen om hem in een -------------bestuursvergadering te vertegenwoordigen en om -voor hem stem uit te brengen. ------------------b. Een bestuurslid, dat niet ter vergadering ------aanwezig is, kan ook zonder formele volmacht ---zijn instemming met een te nemen besluit -------betuigen, mits het voorstel tot zodanig besluit hem schriftelijk ter kennis is gebracht. -------In zodanig geval wordt ter vergadering de stem -van het desbetreffende bestuurslid vóór het ----voorstel uitgebracht. --------------------------c. Vorenbedoelde volmacht of instemming kan slechts
schriftelijk worden verleend, al dan niet per --enig telecommunicatiemiddel overgebracht stuk. -3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering
worden door de secretaris notulen opgemaakt, die --door de voorzitter en de secretaris worden --------vastgesteld en ondertekend. -----------------------Artikel 11. ------------------------------------------In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen -aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming --door het bestuur worden gegeven. ----------------------

5e bladzijde
BIJZONDERE BESLUITEN. VERTEGENWQORDIGING -------------Artikel 12. ------------------------------------------1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de -------algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -------vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten ----------------waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk -medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze -goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. -------------------------------------------2. De vereniging wordt ter uitvoering van besluiten --van het bestuur of van de algemene vergadering ----vertegenwoordigd: ---------------------------------a. hetzij door het bestuur; -----------------------b. hetzij door een of meer gevolmachtigde ---------bestuursleden. ---------------------------------3. Bij bestuursbesluit kunnen een of meer ------------bestuursleden of kan een derde worden gevolmachtigd
om de vereniging te vertegenwoordigen, binnen de in
die volmacht omschreven grenzen. ------------------JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING -------------Artikel 13. ------------------------------------------1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand -van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en --------verplichtingen kunnen worden gekend. --------------3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering ----binnen zes maanden na afloop van het --------------verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze ----termijn door de algemene vergadering, zijn --------jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening -en verantwoording over zijn in het afgelopen ------boekjaar gevoerd bestuur. -------------------------Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze ----rekening en verantwoording in rechte van het ------bestuur vorderen. ---------------------------------4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de --betsuren van de leden een commissie van tenminste -~
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. ------------------------------------------De commissie onderzoekt de rekening en ------------verantwoording van het bestuur en brengt aan de ---algemene vergadering verslag van haar bevindingen -uit. ----------------------------------------------5. Vereist het onderzoek van de rekening en ----------verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, -dan kan de algemene vergadering besluiten dat de --commissie van onderzoek zich door een deskundige --doet bijstaan. -------------------------------------
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Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar ---desgewenst de kas en de waarden te vertonen en ----inzage van de boeken en bescheiden van de ---------vereniging te geven. ------------------------------6. De last van de commissie kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts
door de benoeming van een andere commissie. -------7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in -de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren. ------ALGEMENE VERGADERINGEN -------------------------------Artikel 14. ------------------------------------------1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de -statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ---------2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - -de jaarvergadering - gehouden. --------------------In de jaarvergadering komen onder meer ter --------goedkeuring, vaststelling en besluitvorming aan de orde: ---------------------------------------------a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording
bedoeld in artikel 13 met het verslag van de ---aldaar bedoelde commissie; ---------------------b. het meerjarenplan en het werkplan; --------~----c. de benoeming van de in artikel 13 genoemde -----commissie voor het volgende verenigingsjaar; ---d. voorziening in eventuele vacatures; ------------e. voorstellen van het bestuur of de leden, -------aangekondigd bij de oproeping voor de ----------vergadering. -----------------------------------3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo --dikwijls daartoe wordt opgeroepen door het bestuur.
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is -tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der ----stemmen, verplicht op te roepen tot het houden van een algemene vergadering op een termijn van niet --langer dan vier weken. ----------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen -gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die oproeping overgaan overeenkomstig artikel 18. -TOEGANG EN STEMRECHT ---------------------------------Artikel 15. ------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle ---leden van de vereniging. --------------------------Geen toegang hebben geschorste leden en evenmin ---geschorste bestuursleden. -------------------------2. Over toelating van anderen beslist de algemene ----vergadering. --------------------------------------3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. -----------------------------------4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gevolmachtigd lid uitbrengen. ----------------------
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5. Verenigingen die lid zijn kunnen op de algemene ---vergadering een stemadvies uitbrengen, voorafgaand aan elke stemming. --------------------------------VOORZITTERSCHAP - NOTULEN ----------------------------Artikel 16. ------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de ---Voorzitter van de vereniging; bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een ander bestuurslid als -------voorzitter van de vergadering aan. ----------------Is geen bestuurslid aanwezig dan benoemt de -------vergadering zelf haar voorzitter. -----------------2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door
de secretaris of een ander door de voorzitter van -de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen -gemaakt, die door die voorzitter en de notulist ---worden vastgesteld en ondertekend. ----------------Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen op -----kosten van de vereniging een notarieel ------------proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. --De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. -----------BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -----------Artikel 17. ------------------------------------------1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel -van de voorzitter omtrent de uitslag van een ------stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de ---inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd --werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het
in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ----daarvan betwist, dan 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. ---3. Voorzover de statuten of de wet niet anders -------bepalen, worden alle besluiten van de algemene ----vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. --------------------- _
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn --uitgebracht. -------------------------- _
5. Indien de stemmen staken over een voorstel dan ----wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. --Staken de stemmen dan opnieuw, dan is het verworpen.
In het huishoudelijk reglement kunnen hiervan -----afwijkende regelingen worden getroffen ten aanzien van de stemmingen omtrent de verkiezing van -------personen. --------------------------- _
6. a. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst --acht of tenminste vijf stemgerechtigden zulks --voor de stemming verlangen. ---------------------
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b. Schriftelijke stemming geschiedt bij -----------ongetekende, gesloten briefjes. ----------------c. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, -----tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. --------------------------------------7. Indien in een algemene vergadering alle leden zijn vertegenwoordigd kunnen geldige besluiten worden --genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle --aan de orde ---------------------------------------komende onderwerpen, ook al is enig statutair -----voorschrift omtrent het oproepen en houden van ----vergaderingen of een daarmee verband houdende -----formaliteit niet in acht genomen. -----------------BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING -------------------Artikel 18. ------------------------------------------1. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. ------------------------------b. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de -----adressen ---------------------------------------van de leden volgens het ledenregister bedoeld -in artikel 4. ----------------------------------De termijn voor de oproeping bedraagt normaliter
dertig dagen, doch in ieder geval tenminste ----veertien dagen. --------------------------------2. Bij de oproeping worden de te behandelen ----------onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in -artikel 19. ---------------------------------------STATUTENWIJZIGING ------------------------------------Artikel 19. ------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen ---------verandering worden gebracht dan door een besluit --van een 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 --ter behandeling van een voorstel tot --------------statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste -veertien dagen voor de vergadering een afschrift --van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging -woordelijk is opgenomen, aan alle leden hebben ----toegezonden. --------------------------------------3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ------tenminste twee/derde van de uitgebrachte -------stemmen, in een vergadering waarin tenminste ---twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. ---b. Is niet twee/derde van de leden ----------------vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken --daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, --ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van --tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan ---
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tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ----Tot het verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ------------------------------------------ONTBINDING -------------------------------------------Artikel 20. ------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit
van de algemene vergadering. ----------------------Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het --------voorgaande artikel is van overeenkomstige ---------toepassing. ---------------------------------------2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid --waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij -het besluit tot ontbinding kan echter ook een -----andere bestemming aan het batig saldo worden ------gegeven. ------------------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT ------------------------------Artikel 21. ------------------------------------------1. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van -het bestuur, een huishoudelijk reglement ----------vaststellen. --------------------------------------2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn
met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
noch met de statuten. ------------------------------

Statutenwijziging
Gewijzigd artikel 20 lid 2, zoals vastgesteld in de Algemene
Vergadering van de Vereniging Verkeersslachtoffers op 14 mei
1999:
2. Het batig saldo na de vereffening wordt besteed overeenkomstig
de doelstelling van de vereniging, zoals vermeld in artikel e, of ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling.

