
Statutenwijziging 
 
Aan: ALV Zoogdiervereniging 
Van: bestuur 
Datum bespreking: 12-12-09 
Actie: besluiten 
 
Aanleiding 
 
In de afgelopen jaren zijn er enkele besluiten genomen door de ALV die een statutenwijziging 
noodzakelijk maken. Nu de statuten toch officieel gewijzigd moeten worden kunnen ook nog 
enkele andere zaken worden meegenomen die inmiddels achterhaald zijn of wijziging 
behoeven. 
Hierna worden de voorgestelde wijziging artikelsgewijs weergegeven. Steeds wordt begonnen 
met de tekst van het bestaande artikel, vervolgens de voorgestelde wijziging en tenslotte de 
nieuwe tekst. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1.1 (Naam). 
Bestaande tekst: “De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming/Society for the Study and Conservation of Mammals; bij afkorting 
genaamd: Zoogdiervereniging VZZ.”  
 
Wijziging: toevoeging VZZ te laten vervallen. (toelichting: besloten in de ALV van 18-04-09) 
om de 
 
Nieuwe tekst: “De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming/Society for the Study and Conservation of Mammals; bij afkorting 
genaamd: Zoogdiervereniging” 
 
Artikel 1.2 (zetel).  
Bestaande tekst: “Zij heeft haar zetel in Arnhem.”  
 
Wijziging: Arnhem wijzigen in Nijmegen. 
 
Nieuwe tekst: “Zij heeft haar zetel in Nijmegen.” (vanaf 15-01-10 is het kantoor van de 
vereniging in Nijmegen gevestigd) 
 
Artikel 9.2 (Einde bestuurslidmaatschap).  
(bestaande tekst). “Een bestuurslid, ook indien hij in een tussentijdse vacature is benoemd, 
treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur te maken rooster 
van aftreden. De aftredende is herkiesbaar.”  
 
Wijziging: “De aftredende is tweemaal herkiesbaar.”  (toelichting: in de huidige tekst was 
geen maximum van het aantal termijnen opgenomen) 
 
Nieuwe tekst “Een bestuurslid, ook indien hij in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt 
uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur te maken rooster van 
aftreden. De aftredende is tweemaal herkiesbaar.” 
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Artikel 11.3 (Vertegenwoordiging). 
Bestaande tekst: “Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd.”  
 
Wijziging: toevoegen: alsook door de directeur van de Steunstichting. (toelichting: de 
uitvoering van bestuursbesluiten behoort tot de taken van de directeur, deze functionaris komt 
in de huidige statuten niet voor)  
 
Nieuwe tekst: “Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd, alsook 
door de stichting Steunstichting Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, 
gevestigd te Arnhem.” 
 
Artikel 11.7 (Vertegenwoordiging) 
Bestaande tekst: “Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde 
wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door één of meer leden van het bestuur; 
b. hetzij door één of meer door het bestuur aangewezen leden.”  
 
Wijziging: toevoegen lid c. hetzij door de in artikel 3 genoemde directeur. (toelichting: zie 
11.3) 
 
Nieuwe tekst:  "Onverminderd het in lid 3. en lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de 

vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door één of meer leden van het bestuur; 
b.  hetzij door één of meer door het bestuur aangewezen leden;  
c.  hetzij door de directeur van de steunstichting, bedoeld in lid 3. van dit artikel." 
 
Artikel 12.5 (Kascommissie) 
Bestaande tekst: “ De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 
tenminste drie 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.”  
 
Wijziging: toevoegen Tenzij een verklaring van de getrouwheid der stukken aan de ALV 
wordt overlegd, welke verklaring afkomstig is van een accountant als bedoeld in art. 393 lid 1 
Boek II B.W. benoemt de algemene vergadering……….rest van de tekst lid 5 en lid 6 en 7 
handhaven. (toelichting: in 2007 heeft de ALV besloten de Kascommissie af te schaffen 
omdat de boeken van de vereniging door een accountant worden gecontroleerd. Om 
pragmatische redenen wordt de bestaande tekst gehandhaafd als terugval optie). 
 
Nieuwe tekst: Tenzij een verklaring van de getrouwheid der stukken aan de ALV wordt 
overlegd, welke verklaring afkomstig is van een accountant als bedoeld in art. 393 lid 1 Boek 
II B.W. benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 
drie 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.” 
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Artikel 13.2.a (Algemene vergadering)  
Bestaande tekst: “Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder 
meer aan de orde:  
a. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het dan lopende 
verenigingsjaar”  
 
Wijziging: toevoegen dan wel de verklaring als bedoeld in art. 12.5 (toelichting: zie 12.5) 
 
Nieuwe tekst: “Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder 
meer aan de orde:  
a. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het dan lopende 
verenigingsjaar dan wel de verklaring als bedoeld in art. 12.5”   
 
Artikel 13.2.b (Algemene vergadering)  
Bestaande tekst: “de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het dan 
lopende verenigingsjaar”  
 
Wijziging:  toevoegen voor zover nodig……rest tekst handhaven (toelichting: zie 12.5) 
 
Nieuwe tekst:  “voor zover nodig de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie 
voor het dan lopende verenigingsjaar” 
 
Artikel 19.3 (Ontbinding)  
Bestaande tekst: “Het batig saldo na vereffening zal worden uitgekeerd aan een door de 
algemene vergadering aan te wijzen niet-commerciële instelling. Deze instelling dient een 
doel te hebben dat overeenkomt met dat van de vereniging. Bij het besluit tot ontbinding kan 
echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.”  
 
Wijziging: toevoegen  en/of de gegevens in de databank van de vereniging zullen………rest 
handhaven (toelichting: de data vormt het belangrijkste kapitaal van de vereniging) 
 
Nieuwe tekst “Het batig saldo en/of de gegevens in de databank van de vereniging zullen na 
vereffening worden uitgekeerd aan een door de algemene vergadering aan te wijzen niet-
commerciële instelling. Deze instelling dient een doel te hebben dat overeenkomt met dat van 
de vereniging. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het 
batig saldo worden gegeven.” 
 
Besluit 
Conform art. 18 van de statuten is een statutenwijziging voorbehouden aan de algemene 
vergadering (18.1). 
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen 
(18.3) 
De algemene vergadering wordt gevraagd om met de bovenstaande wijzigingsvoorstellen in te 
stemmen. 
Het besluit wordt definitief nadat deze via een notaris zijn opgemaakt en gepasseerd. 


