
1 

 

 

 

 

versie: 3 

 

Doorlopende tekst van de statuten van de te 

's-Gravenhage gevestigde vereniging: 

Nederlandse Vereniging voor Demografie, 

zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, 

op 2 december 2019 verleden voor mr J.P. 

Buiteman, notaris te 's-Gravenhage 

 

 

 

 

Naam en zetel ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Demografie. -------------------------  

Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. ------------------------------------------------------------------------------  

Duur -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging is opgericht op zevenentwintig september negentienhonderd achtentwintig.-----  

Zij blijft bestaan voor onbepaalde tijd. -------------------------------------------------------------------------  

Doelstellingen ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging streeft naar bevordering van: ------------------------------------------------------------  

 a. de wetenschappelijke bestudering van bevolkingsvraagstukken in het algemeen en --  

van die in Nederland in het bijzonder; en ----------------------------------------------------------  

 b. de verspreiding van kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de --  

bevolking. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken door: -----------------------------------------  

 a. het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten; ---------------------------------------------  

 b. het stimuleren van onderzoekingen op demografisch gebied; --------------------------------  

 c. andere wettige middelen welke aan de doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn. ---------  

Geldmiddelen -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -----------------------------------------------------------  

a. de contributies van de gewone leden; --------------------------------------------------------------------  

b. donaties; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen; -----------------------------------------------------  

d. alle andere wettige middelen. ------------------------------------------------------------------------------  

Leden ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5. Lidmaatschap -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. -------------------------------------------------------  

2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen van wie kan worden verwacht dat zij ------  

belangstelling hebben voor de doelstellingen van de vereniging en aan de --------------------  

verwezenlijking daarvan naar vermogen willen medewerken. -------------------------------------  

3. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet-toelating kan de algemene --------  

vergadering, op verzoek van het kandidaat-lid, alsnog tot toelating besluiten.-----------------  
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4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in ---  

het kader van de doelstellingen van de vereniging bewezen, bij besluit van de algemene -  

vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte---------------  

stemmen, daartoe zijn benoemd. --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6. Verplichtingen en rechten der leden.----------------------------------------------------------  

1. De gewone leden dienen door de algemene vergadering vast te stellen contributie te ------  

betalen bij het begin van ieder verenigingsjaar. -------------------------------------------------------  

2. Ereleden behoeven geen contributie te betalen. ------------------------------------------------------  

3. Zowel gewone leden als ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en -------  

hebben daar ieder een stem. -------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap. ---------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap eindigt:------------------------------------------------------------------------------------  

 a. door de dood van het lid; -------------------------------------------------------------------------------  

 b. door opzegging door het lid; ---------------------------------------------------------------------------  

 c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft -  

opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te -----  

voldoen, alsook wanneer 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, wanneer een lid in strijd met --  

de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op -----  

onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt krachtens besluit van de ----------  

ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte --  

stemmen indien een quorum van vijftig procent (50%) van de leden aanwezig is. ------  

Indien dit quorum ontbreekt organiseert het bestuur een schriftelijke stemming ---------  

onder alle leden.------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts ---------  

geschieden met ingang van een nieuw verenigingsjaar en met inachtneming van een -----  

opzeggingstermijn van vier weken. -----------------------------------------------------------------------  

3. Bij opzegging namens de vereniging wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van -  

het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. --------------------------------------------  

 Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep --  

op de algemene vergadering open. Hangende het beroep is het lid geschorst. ---------------  

Bestuur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8. Aantal bestuursplaatsen, benoeming. --------------------------------------------------------  

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal ------------  

bestuursleden van ten minste vijf. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ---  

algemene vergadering uit de leden. Het bestuur kan een profiel opstellen met eisen en ---  

kenmerken waaraan kandidaat-bestuursleden dienen te voldoen. Bij huishoudelijk ---------  

reglement kunnen nadere regels omtrent de procedure van de benoeming van --------------  

bestuursleden worden vastgesteld. -----------------------------------------------------------------------  

2. Het bestuurslid dat als voorzitter zal optreden wordt door de algemene vergadering als ---  

zodanig benoemd. De overige functies worden door de bestuursleden onderling ------------  

verdeeld. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9. Taken en bevoegdheden --------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.------------------------------------------  

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minimaal twee --------------  
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bestuursleden gezamenlijk. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn -----  

taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. ------------  

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot: ----------  

 a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van ----------  

registergoederen; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk  -----  

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -------------------  

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. ----------------------------------  

  Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering kan door en -----  

tegen derden beroep worden aangetekend. ------------------------------------------------------  

 Het besluit tot goedkeuring door de algemene ledenvergadering kan slechts worden -------  

genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ----------------  

Artikel 10. Aftreding, herkiesbaarheid ----------------------------------------------------------------------  

Elk gekozen bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het ---  

bestuur op te maken rooster van aftreding, en is ten hoogste eenmaal terstond herkiesbaar. --  

Rekening en verantwoording ---------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni.----------------------------------------  

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 de baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen ---------------  

verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening --  

en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ---------------------------------------------  

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minsten twee leden, -  

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze 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 commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. ---  

Het bestuur is verplicht alle door de commissie gewenst inlichtingen te verschaffen, -------  

haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en ---------  

bescheiden der vereniging te geven. ---------------------------------------------------------------------  

6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 genoemde bescheiden tien jaren lang te ----  

bewaren. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Algemene vergaderingen ---------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12. Bevoegdheden --------------------------------------------------------------------------------------  

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door --  

de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. --------------------------------------------  

Artikel 13. Bijeenroeping ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk ------------  

oordeelt of wanneer dit volgens de wet of statuten verplicht is. De algemene -----------------  
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vergadering komt ten minste één maal per jaar bijeen. ----------------------------------------------  

2. De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping ---------  

geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden met inachtneming van een termijn ----  

van ten minste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen -  

vermeld.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het -----  

uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, is het ------  

bestuur verplicht tot het bijeenroepen 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 bijeenroeping overgaan. ----------  

Artikel 14. Besluitvorming --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de ---------  

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van ---  

een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd -------  

voorstel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 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. Voor zover de statuten of de wet, dan wel het huishoudelijk reglement, niet anders of -----  

nader bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met ---------  

eenvoudige meerderheid van stemmen. ----------------------------------------------------------------  

4. Stemmingen omtrent personen geschieden schriftelijk tenzij de vergadering anders --------  

beslist. Stemmingen omtrent zaken geschieden mondeling. ---------------------------------------  

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --  

6. Stemmen bij volmacht is toegestaan. Een lid kan niet meer dan namens twee ---------------  

gevolmachtigden stem uitbrengen (naast het uitbrengen van een stem voor zichzelf). -----  

Bestuursleden kunnen niet als gevolmachtigde worden aangewezen. --------------------------  

Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een ----  

besluit van een algemene vergadering, mits in de oproeping tot deze vergadering de ------  

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen. ----------------------------------------------------  

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte --------  

stemmen in een ledenvergadering waarin tenminste een/derde van het aantal ---------------  

stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ------------------------------------------  

3. Is in de vergadering niet het aantal benodigde stemgerechtigde leden aanwezig of ---------  

vertegenwoordigd dan kan geen rechtsgeldig besluit ten aanzien van statutenwijziging ----  

worden genomen. Het bestuur kan dan een tweede vergadering uitschrijven met alleen --  

de voorgestelde statutenwijziging op de agenda, welke vergadering niet eerder dan -------  

veertien dagen na de eerste vergadering kan worden gehouden en voorts niet langer -----  

dan twee maanden daarna. Een besluit tot statutenwijziging kan in die tweede --------------  

vergadering worden genomen met de in lid 2 genoemde meerderheid maar ongeacht -----  

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aantal stemgerechtigde leden. -------------------  

Ontbinding ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



5 

Artikel 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten in een algemene vergadering met -----  

een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in ------  

een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden -----------  

aanwezig of vertegenwoordigd is. Lid 3 van artikel 15 is van overeenkomstige ---------------  

toepassing. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 De oproeping tot deze vergadering, bevattende het voorstel tot ontbinding wordt ------------  

minstens één maand van tevoren gedaan. -------------------------------------------------------------  

2. Het besluit tot ontbinding houdt mede in een beslissing over de bestemming van het ------  

archief en de bezittingen van de vereniging op zodanige wijze, dat daardoor de -------------  

doelstellingen van de vereniging genoemd in artikel 3 zo goed mogelijk worden -------------  

gediend.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Huishoudelijk reglement ----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nadere regelen de vereniging betreffende, worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. ---  

Dit mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet. ----------------------  

Overgangsbepaling -----------------------------------------------------------------------------------------------  

In verband met de wijziging van artikel 11 lid 1 van de statuten (wijziging verenigingsjaar) is --  

wordt het thans lopende verenigingsjaar een verlengd jaar en loopt het in plaats van tot en ----  

met eenendertig december door tot en met dertig juni tweeduizend twintig. -------------------------  


