
Statuten van de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling 

Heerenveen 

Artikelen 6 tot en met 22 en overige Artikelen met 

betrekking tot de EHBO Vereniging Heerenveen. 

 

Geldmiddelen 

Artikel 6 
 

6.1 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 
a. lesgelden, waaronder inbegrepen eventuele inschrijfgelden; 
b. contributies van leden; 
c. bijdragen door donateurs; 
d. verdere incidentele baten en inkomsten die aan de 
vereniging toekomen. 

6.2 
Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht 
van boedelbeschrijving. 

6.3 

De leden en bijzondere leden zijn gehouden tot het betalen van 
een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal 
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden 

ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen 

6.4 
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van een 
bijdrage te verlenen. 

 

Bestuur 

Artikel 7   

7.1 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal 
en minstens drie personen, onder wie een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig 
dienen te zijn. Ingeval van plaatsvervanging treedt de daartoe 
door het bestuur aangewezen algemeen plaatsvervanger in de 
rechten en plichten van degene die hij vervangt. 

7.2 
Het bestuur wordt gekozen en benoemd uit en door de 
algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt in functie 
benoemd. 

7.3 
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of 
ontslaan, indien zij hiertoe termen aanwezig acht. Op een 
dergelijk besluit is het bepaalde in artikel 5 lid 3 van 



toepassing. Een schorsing die niet binnen drie maanden 

gevolgd kan worden door een besluit tot ontslag, eindigt door 
het verloop van die termijn. 

7.4 
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te 
nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn 
van ten minste twee maanden. 

7.5 
Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van ten 
hoogste drie jaar. 

7.6 
Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door 
het bestuur op te stellen rooster 

7.7 

De afgetredene is terstond herkiesbaar. Voor elke vacature 

stelt het bestuur één of twee kandidaten voor. Daarnaast heeft 
de algemene ledenvergadering het recht om kandidaten te 
stellen. Deze kandidaten dienen schriftelijk te worden 
opgegeven bij het bestuur met een verklaring van de 
desbetreffende kandidaat dat zij/hij bereid is om zitting te 
nemen in het bestuur. 

7.8 

In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende 
ledenvergadering voorzien. In het geval van vervulling van een 
tussentijdse vacature wordt het nieuwe bestuurslid benoemd 
voor de tijd die de afgetredene nog te vervullen had.    

7.9 

Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur: 

a. indien een bestuurslid naar het oordeel van zijn 
medebestuurders de werkzaamheden der vereniging schaadt, 
zich regelmatig aan de werkzaamheden onttrekt of daaraan 
ernstige belemmering in de weg legt, door ontheffing, uit te 
spreken door de algemene ledenvergadering, zulks op voorstel 
van de overige bestuursleden; 
b. in het geval als genoemd in artikel 5 lid 3. 

 

Artikel 8   

8.1 
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur 

belast met het besturen van de vereniging.  

8.2 

Indien het aantal bestuursleden beneden drie 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(en) aan de orde komt.  

8.3 

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door 
commissies die door het bestuur worden benoemd, als nader 
uitgewerkt in de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten.  



8.4 

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene 

vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot 
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, als 
ook het sluiten 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 derde verbindt. Op het ontbreken van deze 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.  

8.5 

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene 
vergadering voor het besluit tot het aangaan van 
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een 
bedrag van € 2.500 te boven gaan.  

 

Artikel 9   

9.1 

Elke bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een 

behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het 
een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of 
meer bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk, tenzij hij bewijst, dat de tekortkoming niet aan 
hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden. 

9.2 

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door 
de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen opgemaakt, die 
door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande 
bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de 
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

9.3 

In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels 
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door 
het bestuur worden  
gegeven. 

 

Vertegenwoordiging 

Artikel 
10 

  

10.1 

Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 8 
lid 4 wordt de vereniging in en buiten rechte 
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 



10.2 

Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot een zodanig 

maximum, als door de ledenvergadering zal worden bepaald, 
is de handtekening van de penningmeester voldoende. 

 

Secties, commissies en adviseurs  

Artikel 11   

11.1 Het bestuur kan de vereniging onderverdelen in secties. 

11.2 
De werkwijze van deze secties wordt bij huishoudelijk 
reglement geregeld. 

11.3 

Indien de secties door het bestuur zijn ingesteld, zal bij de 
eerstvolgende bestuursverkiezing het bestuur zodanig moeten 
w orden samengesteld, dat iedere ingestelde sectie door 
tenminste één zetel in het bestuur zal zijn vertegenwoordigd. 

 

Artikel 
12 

  

12.1 
Het bestuur kan zich  laten bijstaan door commissies, door het 
bestuur uit de leden aan te stellen. Het bestuur regelt de taak 
en de werkwijze van deze door hem ingestelde commissies. 

 

Artikel 
13 

  

13.1 

Het bestuur kan zich laten bijstaan door een aantal door hem 
te benoemen adviseurs. Deze adviseurs, die bij voorkeur lid 
der vereniging zijn, hebben in een bestuursvergadering slechts 
een adviserende stem. 

 

Rekening en verantwoording  

Artikel 
14 

  

14.1 
Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus het 
jaar daarop volgend. 

14.2 
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 
vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen 
tijde haar rechten en plichten gekend kunnen worden. 

14.3 Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene 



ledenvergadering 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 afloop van de termijn kan ieder 
lid deze rekening en verantwoording van het bestuur 
vorderen. 

14.4 

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 
commissie van tenminste twee personen die geen deel uit 
mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Ieder 
jaar wordt één lid van deze commissie vervangen. 

14.5 

Vereist het verslag van de rekening en verantwoording 
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie 
van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het 
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der 
vereniging te geven. 

14.6 
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming 
van een andere commissie. 

14.7 

De goedkeuring door de vergadering van de rekening en 

verantwoording dechargeert het bestuur wat betreft zijn 
financiële beleid over het betreffende verenigingjaar. 

14.8 
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2 en 3 
vijf jaar lang te bewaren. 

 

Algemene vergaderingen  

Artikel 
15 

  

15.1 
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het 
bestuur zijn opgedragen. 

15.2 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden. Andere 
algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit wenselijk oordeelt. 

15.3 

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het 
bestuur met inachtneming van een termijn van 14 dagen, 
onder vermelding van de te behandelen punten, onverminderd 
het bepaalde in artikel 18. De bijeenroeping geschiedt door 



een aan alle soorten van leden te zenden schriftelijke 

mededeling en/of door een advertentie in tenminste één, in de 
vestigingsplaats van de vereniging, veel gelezen dag- of 
weekblad. Later ingediende en door de secretaris ontvangen 
voorstellen voor agendapunten worden slechts in behandeling 
genomen als de vergadering daartoe haar toestemming geeft. 

15.4 

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een 
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
1/10 gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van 
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 
vier weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 3 
of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de 
vereniging gevestigd is veel gelezen dag - of weekblad. 

 

Artikel 
16 

  

16.1 

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 
van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de 
voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere 
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op als 

voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

16.2 

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen 
persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering 
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van 
het proces-verbaal wordt ter kennis v an de leden gebracht. 

 

 

Artikel 17   

17.1 
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de 
vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en 
geschorste bestuursleden. 

17.2 
Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen 
beslist de algemene vergadering 

17.3 
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een 
stem. 



17.4 

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd 

ander lid doen uitbrengen. De schriftelijke machtiging dient 
voor de aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het 
bestuur 

17.5 Alle bestuursleden hebben stemrecht. 

 

Statutenwijziging  

Artikel 
18 

  

18.1 

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een 
besluit van de algemene vergadering, waartoe werd 
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De termijn tot oproeping van 
zo’n vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 

18.2 

Zij, die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten 
tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat 
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is 
(zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de 
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de 
vergadering is gehouden. 

18.3 
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 2/3 van 
het aantal uitgebrachte stemmen op de jaarvergadering dan 
wel o p de hiervoor in het leven geroepen vergadering. 

18.4 

Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van 
het hoofdbestuur van de te Nieuwegein gevestigde vereniging: 
“Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij 
Ongelukken”. 

 

Ontbinding en vereffening  

Artikel 19   

19.1 De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden. 

19.2 
Het bepaalde in lid 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is 
van overeenkomstige toepassing. 

19.3 

Bij de oproep voor de daartoe volgens de statuten vereiste 
vergaderingen, moet worden medegedeeld, dat ter 
vergadering zal worden voorgesteld, de vereniging te 
ontbinden. 

19.4 Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot 



vereffening te zijn. Indien bij een zodanig besluit wat dat 

betreft geen andere regelingen worden getroffen, geschiedt de 
vereffening door het bestuur. 

19.5 

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover 
en voor zolang als dit voor de vereffening van haar vermogen 
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In 
stukken en aankondigingen die dan van de vereniging uitgaan, 
moet aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie”. 

 

Huishoudelijk reglement  

Artikel 
20 

  

20.1 

Een door de algemene vergadering vast te stellen 
huishoudelijk reglement geeft, voorzover nodig, nadere regels 
omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der 
contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de 
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, 
het beheer en het gebruik van het gebouw der vereniging en 
alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst 
voorkomt. 

20.2 
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen 
bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de wet (ook 
waar die geen dwingend recht bevat) of met de statuten. 

 

Artikel 
21 

  

21.1 
De vereniging en haar organen dienen zich zodanig jegens 
elkaar gedragen, als redelijkheid en billijkheid vereisen. 

 

Artikel 
22 

  

22.1 

De statuten en reglementen mogen niet in strijd zijn met de 
statuten en reglementen van de vereniging: “Koninklijke 
Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken”, 
gevestigd te Nieuwegein. 

 

 



Huishoudelijk reglement van de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Heerenveen.  

Lidmaatschap: rechten en plichten  

Artikel 1  De leden van de vereniging worden onderscheiden in: 

a. 
gewone leden: deze bezitten een geldig diploma Eerste Hulp 
en hebben tijdig een door de vereniging vastgestelde 
contributie betaald; 

b. 

bijzondere leden: dit zijn zij die zich jegens de vereniging 
verbinden tot het storten van een jaarlijkse financiële, door de 
alge mene vergadering vast te stellen, minimumbijdrage. Zij 

bezitten geen geldig diploma Eerste Hulp. 

c. 

ereleden: dit zijn zij die vanwege hun buitengewone 
verdiensten jegens de vereniging in het algemeen door de 
algemene vergadering daartoe zijn benoemd, op voorstel van 
het bestuur. Zij kunnen door het bestuur vrijgesteld zijn van 
het betalen van contributie. Daarnaast behoeven zij niet in het 
bezit te zijn van een geldig diploma Eerste Hulp. 

 

Artikel 2  De in artikel 1 sub(a) genoemde leden verbinden zich in alle 
hun voorkomende gevallen eerste hulp te verlenen, geheel 

overeenkomstig de voorschriften die hun op de cursussen zijn 
gegeven. Indien hulp wordt verleend tijdens sportieve of 
andere evenementen, wordt hun onder verantwoording der 
vereniging materiaal verstrekt. 

 

Artikel 3   

a. 

de contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan. Hiertoe 
ontvangen de leden een acceptgirokaar t. De contributie dient 
voor 1 november van het lopende verenigingsjaar door de 
penningmeester te zijn ontvangen; 

b. 

vrijwillige beëindiging van het lidmaatschap dient door een lid 
schriftelijk aan het secretariaat te worden gemeld voor 1 
november van het lopende verenigingsjaar. Een lid dat na 1 
november van het lopende verenigingsjaar in gebreke blijft 
betreffende de contributiebetaling wordt uitgeschreven als lid. 
Dit geldt eveneens voor diegenen die niet tijdig schriftelijk 
hebben opgezegd als lid; 

c. 
leden die verhuizen dienen het bestuur in kennis te stellen van 
hun verhuizing, zodat voor eventuele overschrijving naar een 
andere vereniging kan worden gezorgd. Indien de vereniging 



geen bericht van verhuizing ontvangt, wordt aangenomen dat 

het lid zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Hierdoor vervallen 
alle rechten die het lidmaatschap met zich meebrengt, 
waaronder het recht op  verlenging van de geldigheidsduur 
van het diploma; 

d. 

indien een lid de vereniging in diskrediet heeft gebracht, kan 
het bestuur het betrokken lid voordragen voor royement, 
waarna de leden zich daarover uitspreken en het besluit 
nemen. 

 

Bestuur  

Artikel 4 

 Het bestuur wordt onderscheiden in een algemeen bestuur 
(het AB), waar alle bestuursleden deel van uitmaken en het 
dagelijks bestuur (het DB), dat bestaat uit voorzitter, 
secretaris en penningmeester 

Artikel 5 

De voorzitter: deze leidt de vergaderingen en coördineert de 
werkzaamheden op bestuursniveau. Indien nodig roept hij een 
vergadering bijeen van het AB en/of DB. Eveneens roept hij, 
indien noodzakelijk, een extra ledenvergadering bijeen. Hij 
treedt namens de vereniging naar buiten en vervult daarmee 
de representatieve verplichtingen der vereniging. 

Artikel 6 

De secretaris: deze voert de correspondentie en bewaart een 
afschrift van alle uitgaande stukken. De secretaris maakt, of 
laat maken, notulen van alle vergaderingen en besprekingen; 
zonodig verzendt hij een kopie van een verslag aan een 
rechtstreeks belanghebbende. Hij is belast met het maken van 
een jaarverslag van de verenigingsactiviteiten (exclusief de 
hulpverlening en kringactiviteit) en verzorgt de uitnodigingen 
voor vergaderingen. Verder doet hij alle werkzaamheden die 
tot het verenigingssecretariaat behoren. 

Artikel 7 

De penningmeester. Hij beheert de financiën en schrijft de 
acceptgirokaarten uit. Hij int, of laat innen, de daarop 

voorkomende bedragen. Hij schrijft rekeningen uit voor te 
vorderen geldbedragen en betaalt rekeningen die ten laste 
komen van de vereniging. De penningmeester maakt aan het 
eind van het verenigingsjaar een financieel verslag en maakt 
daarbij tevens een begroting voor het komende jaar. Alvorens 
hij het financieel verslag maakt, roept hij de leden van de 
kascontrolecommissie bijeen om de boeken te laten 
controleren. Verder doet hij alles wat in het belang is voor 
goed financieel beleid. 



 

Artikel 8 

Overige bestuursleden: deze bekleden de functies van 
plaatsvervangend voorzitter, tweede secretaris en tweede 
penningmeester. Daarnaast zijn verschillende bestuursleden 
belast met het beheer van kaderzaken en opleidingen, de 
coördinatie van de hulpverlening en alle zaken die betrekking 
hebben op activiteiten in kring- en districtsverband. Alle 
genoemde bestuursleden vervullen de hun opgedragen 
werkzaamheden met een zo groot mogelijke 
verantwoordelijkheid en te allen tijde met het oog op het 
belang van de vereniging. 

Artikel 9 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch 
in de regel 6 maal per jaar. Tijdens deze vergaderingen 
worden alle zaken de vereniging betreffende behandeld. 
Eventuele besluiten worden met gewone meerderheid van 
stemmen genomen. Iedere stem heeft hetzelfde gewicht. 
Indien de stemmen staken, wordt het voorstel teruggenomen 
en op de eerstvolgende vergadering opnieuw in behandeling 
genomen. Alle stukken, de vereniging bindende, worden 
namens het bestuur door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend, terwijl de financiële stukken tevens door de 
penningmeester dienen te worden ondertekend. Bij 
afwezigheid van één van deze bestuursleden ondertekenen 

hun vervangers. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging 
in en buiten rechte. 

 

Kader en Lotus  

Artikel 
10 

  

a. 

de cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch 
onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij 
ongelukken worden gegeven door docenten met een 

kaderaantekening, hierna te noemen kaderleden, kaders of 
kader. Het kader behoeft geen lid der vereniging te zijn; 

b. 

indien één der leden van de vereniging te kennen geeft de 
kaderopleiding te willen volgen, neemt het bestuur hierover 
een besluit. De daaruit voortvloeiende kosten zullen, onder 
bepaalde voorwaarden en tot op zekere hoogte, door de 
vereniging worden betaald; 

c. 
het kader krijgt voor de te geven lessen een 
onkostenvergoeding,  
zoals door het bestuur wordt vastgesteld. Deze vergoeding 



wordt  

aan het eind van het seizoen betaalt. In sommige gevallen kan 
een  
voorschot wordt verleend. De declaraties voor 
onkostenvergoeding moeten bij de penningmeester worden 
ingediend; 

d. 

Lotus zijn al dan niet verenigingsleden die de 
verwondinggevolgen van een ongeval of een andere 
levensbedreigende situatie simuleren en uitbeelden, met als 
doel de cursisten het geleerde in de praktijk te laten toetsen. 
Verenigingsleden die een lotusopleiding willen volgen, kunnen 
dit kenbaar maken aan het bestuur. Vervolgens neemt het 

bestuur hierover een besluit. De kosten van de opleiding 
worden door de vereniging onder bepaalde voorwaarden en 
tot op zekere hoogte betaald. 

 

Vergaderingen en stemmingen  

Artikel 11   

a. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt in september 
gehouden ter afsluiting van het afgelopen jaar en als opening 
van het nieuwe verenigingsjaar. Op deze vergadering worden 

de volgende zaken behandeld: 

b. 
een overzicht van de activiteiten der vereniging door de 
secretaris; 

c. 
een verslag van de hulpverlening van het afgelopen jaar over 
de aantallen en vormen der hulpverlening door de 
coördinator; 

d. 

een verslag der rekeningen en verantwoording der financiën 
van het afgelopen jaar en een begroting over de te verwachten 
baten en lasten voor het komende jaar door de 
penningmeester; 

e. 
het houden van verkiezingen (bestuur en eventuele 
commissies); 

f. alles wat verder ter tafel komt. 

 

Artikel 
12 

  

a. 
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, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk  

vastgesteld voorstel; 

b. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het 
eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid 
van de vergadering dit verlangt, of wanneer, 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; 

c. 
Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden 
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met 

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen; 

d. 

Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone 
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming 
plaats, totdat hetzij een persoon de gewone meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de 
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet 
begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd 
tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is 
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is 
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringst 

aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan 
wordt door loting uitgemaakt, op wie van de personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen 
de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen; 

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

f. 

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter 
een schriftelijke stemming gewenst acht of een der 
stemgerechtigden dit voorafgaande aan de stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt middels onondertekende, 
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, 
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Ten 
behoeve van een schriftelijke stemming benoemt de 
vergadering uit haar midden een stemcommissie van drie 
leden; 

g. 

Alleen geldige stemmen worden bij een stemming in 
aanmerking genomen. Als zodanig komen niet in aanmerking: 
§        blanco stemmen, alsmede onduidelijk uitgebrachte 
stemmen, zulks ter beoordeling van de stemcommissie; 



§        stemmen, welke met de naam van een stemmend lid zijn 

ondertekend. 

h. 

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in 
een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het 
bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene vergadering; 

i. 
In bijzondere gevallen kan een lid in een bestuursvergadering 
gehoord worden. 

 

Administratief beheer  

Artikel 13 

Krachtens het besluit van de algemene ledenvergadering van 
de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij 
Ongelukken, stelt de afdeling Heerenveen jaarlijks een bedrag 
(hetgeen jaarlijks tijdens die vergadering wordt vastgesteld) 
per lid ter beschikking aan het hoofdbestuur. 

 

Overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 
14 

  

a. 

wijziging van dit reglement kan alleen geschieden volgens een 
door de leden genomen besluit, tijdens een vergadering 
waarbij tenminste de helft van het aantal uitgebrachte 
stemmen het daartoe ingediende voorstel ondersteunt; 

b. 

indien de vereniging uit minder dan 20 leden bestaat, is zij 
rechtens ontbonden. In dit geval zullen de bezittingen na 
vereffening te gelde worden gemaakt en ten dienste gesteld 
worden aan de leden van de vereniging. Over subsidiegelden 
zal overleg worden gepleegd met de subsidiegevende 
instanties in kwestie. 

 

Artikel 
15 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
bestuur, behoudens goedkeuring van de leden tijdens de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

 

Namens: De KNV EHBO, afdeling Heerenveen, oktober 2021 

 


