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GEDEELTELIJKE STATUTENWIJZIGING 

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 

 

Vandaag, zeventien december tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. 

Saskia Koppert-Lucassen, notaris te Veenendaal: 

mevrouw Alida Gerdina van Beek, geboren te Nijkerk op twee oktober negen-

tienhonderdvierenvijftig, wonende te 3862 RR Nijkerk, Kokkeveld 4 (paspoort 

nummer: NN7034R67, uitgegeven te Nijkerk op drie april tweeduizend veertien), 

zonder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd, 

te dezen handelend als voorzitter van het bestuur van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, 

gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32072428, hierna te noemen: 

"de vereniging". 

INLEIDING 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende: 

- dat de statuten van de vereniging voor het laatst zijn gewijzigd per één januari 

tweeduizend zeventien bij akte op dertien december tweeduizend zestien ver-

leden voor mr. B.P.M. Carpay, notaris te Tilburg; 

- dat de ledenraad van de vereniging in haar vergadering op 15 oktober 2019 

te Nijkerk heeft besloten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzi-

gen; 

- dat van dit besluit blijkt uit de notulen van die algemene ledenvergadering, 

waarvan een kopie aan deze akte is gehecht; 

- dat de verschenen persoon op grond van artikel 23 lid 3 van de statuten van 

de vereniging bevoegd is om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te 

leggen. 

STATUTENWIJZIGING 

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon, hande-

lend als gemeld, dat artikel 16 van de statuten vanaf vandaag luidt als volgt, ter-

wijl de overige bepalingen van statuten ongewijzigd van kracht blijven: 

JAARREKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 16 

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Het landelijk bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereni-

ging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de 

eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze admi-

nistratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
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gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten 

en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Het landelijk bestuur legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de ledenraad 

over, waarbij is gevoegd een samenstellingsverklaring van een accountant. 

De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het landelijk bestuur; 

ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan on-

der opgave van redenen melding gemaakt. 

4. De opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening als be-

doeld in het vorige lid wordt verleend door de ledenraad. Gaat deze daartoe 

niet tijdig over, dan is het landelijk bestuur bevoegd. 

5. Het landelijk bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 gedu-

rende door de wet voorgeschreven termijn te bewaren. 

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevens-

drager worden overgebracht en bezwaard, mits de overbrenging geschiedt 

met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedu-

rende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd lees-

baar kunnen worden gemaakt. 

SLOT 

WAARVAN AKTE is verleden te Veenendaal op de datum als in het hoofd van 

deze akte vermeld. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toe-

gelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de 

akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden te hebben kennis genomen van 

de inhoud van de akte en daarmee in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door 

de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.  
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DOORLOPENDE TEKST 

van de statuten van de vereniging: 

Passage, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 

gevestigd te Amersfoort 

 

zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, 

verleden op negentien december tweeduizend negentien  

voor mr. S. Koppert-Lucassen, notaris te Veenendaal. 
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STATUTEN  
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  
Artikel 1 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
1. afdeling, een niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid 
binnen de vereniging; alle leden zijn ingedeeld in een afdeling;  
2. afdelingsteam, een orgaan dat tenminste bestaat uit één coördinator /con-
tactpersoon (voor de leden uit de afdeling, het landelijk bestuur en de regio) en 
één persoon die de financiën beheert; 
3. afdelingsvergadering, het orgaan bestaande uit de leden van een afdeling, 
ook wel de algemene vergadering van de afdeling genoemd; 
4. afgevaardigden, de door en uit de leden van de vereniging gekozen stemge-
rechtigde afgevaardigden voor de ledenraad;  
5. jaarlijkse ledenraad, de verplichte, jaarlijks te houden algemene vergadering 
van de vereniging;  
6. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging 
met de toelichting;  
7. landelijke afdeling, afdeling die gevormd wordt door alle leden die niet lid zijn 
van een plaatselijke afdeling;  
8. landelijk bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wet-
boek, te weten het bestuur van de vereniging; 
9. landelijke leden, leden die zich niet hebben aangesloten bij een plaatselijke 
afdeling; 
10. ledenraad, het orgaan bedoeld in artikel 2:39 juncto 40 van het Burgerlijk 
Wetboek, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene vergadering 
van de vereniging danwel de bijeenkomst van leden van de ledenraad en ove-
rige vergadergerechtigden van de leden raad;  
11. Passage Servicepunt, het landelijk secretariaat dat de vereniging onder-
steunt; 
12. plaatsvervangend afgevaardigde, de door en uit de leden van de vereni-
ging gekozen plaatsvervanger van een afgevaardigde;  
13. regio, een groep afdelingen, te coördineren door tenminste één regiocoör-
dinator. 
14. regiocoördinator, het door het landelijk bestuur benoemde lid dat zorg 
draagt voor de onderlinge samenhang en samenwerking van de verschillende 
afdelingen in een regio en de schakel vormt met het landelijk bestuur;  
15. regiovergadering, het orgaan bestaande uit de afdelingsteams van een re-
gio, ook wel de algemene vergadering van de regio genoemd; 
16. schriftelijk, zowel per post, per fax, per e-mail of bij boodschap die via een 
ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan 
worden ontvangen;  
17. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 2  
1. De vereniging is genaamd: Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwen-
beweging. 
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. 
GRONDSLAG 
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Artikel 3 
De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein 
en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn. Deze grondslag 
mag niet worden gewijzigd. 
DOEL 
Artikel 4  
1. De vereniging heeft ten doel te werken aan ontmoeting en ontwikkeling van 
haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en in-
ternationale maatschappelijke vraagstukken en haar leden en derden te stimu-
leren tot maatschappelijke participatie. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het zorgdragen voor activiteiten die het doel van de vereniging ondersteu-
nen; 
b. het zoeken naar samenwerking met verenigingen en instanties zowel in bin-
nen- als buitenland;  
c. het verzamelen en uitwisselen van informatie en documentatie en het doen 
of laten doen van onderzoek dat kan bijdragen aan de verbetering van zicht-
baarheid, zelfstandigheid en zeggenschap van leden in stedelijk en landelijk 
gebied;  
d. het inbrengen van standpunten bij overheid en andere organisaties;  
e. het verzorgen van een verenigingsperiodiek; 
f. het vertegenwoordigen van de leden bij en/of het participeren in bestuurs- en 
overlegorganen van maatschappelijke organisaties en overheid; 
g. het zorgdragen voor een beleidsmatige ondersteuning tot de realisatie van 
het doel;  
h. alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen, een 
en ander in de ruimste zin van het woord. 
LEDEN  
Artikel 5  
1. De vereniging kent als leden meerderjarige vrouwen die instemmen met de 
grondslag van de vereniging, die het doel van de vereniging onderschrijven en 
die door het afdelingsteam of door het landelijk bestuur als lid zijn toegelaten. 
2. Degene die als lid van de vereniging wenst toe te treden, dient zich te mel-
den bij een afdeling of het landelijk bestuur. Aanmeldingen die binnen komen 
bij het afdelingsteam worden ter kennisgeving doorgegeven aan het landelijk 
bestuur en vice versa.  
3. Het landelijk bestuur of afdelingsteam, waarbij de betrokkene zich heeft aan-
gemeld, beslist omtrent de toelating tot lid. 
4. Bij niet-toelating tot lid door het afdelingsteam, kan de betrokkene tegen 
deze afwijzing in beroep gaan bij het landelijk bestuur, dat alsnog tot toelating 
kan besluiten. Deze beroepsprocedure is nader geregeld in het huishoudelijk 
reglement. 
5. Het landelijk bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adres-
sen van alle leden zijn opgenomen. 
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel op-
neming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming 
in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een 
vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. leder lid is 
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gehouden adreswijzigingen onmiddellijk schriftelijk ter kennis te brengen aan 
de vereniging. 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt:  
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting door de vereniging. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van een 
kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes weken. 
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid redelij-
kerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De op-
zegging dient schriftelijk te geschieden bij het landelijk bestuur.  
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde 
van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes 
weken. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft 
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te 
voldoen, wanneer zij haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als-
ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid-
maatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt schrif-
telijk met opgave van redenen door het landelijk bestuur.  
4. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het volgende kalenderjaar. 
5. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 
een maand nadat haar een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereni-
ging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 
6. Een lid is niet bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeg-
gen in het geval haar geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.  
7. Ontzetting door de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging han-
delt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaat-
schap geschiedt door het landelijk bestuur. 
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van rede-
nen, in kennis gesteld.  
8. Bij opzegging of ontzetting door de vereniging kan de betrokkene binnen 
een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk in 
beroep gaan bij de ledenraad. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft des-
alniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het lande-
lijk bestuur anders beslist.  
DONATEURS 
Artikel 7 
1. Donateurs zijn zij die zijn toegelaten door het landelijk bestuur en hebben 
toegezegd de vereniging financieel te steunen met een jaarlijkse bijdrage. Het 
minimumbedrag wordt door het landelijk bestuur vastgesteld. 
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2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hun bij of 
krachtens deze statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en op-
gelegd. 
3. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde door de 
donateur en door het landelijk bestuur worden beëindigd. Indien de rechten en 
verplichtingen in de loop van een kalenderjaar eindigen, blijft niettemin de jaar-
lijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het landelijk bestuur anders 
bepaalt. 
PLAATSELIJKE AFDELINGEN EN REGIO'S  
Artikel 8 
1. Alle leden van de vereniging dienen tevens lid te zijn van een afdeling. De 
geografische grenzen en het aantal afdelingen worden door het landelijk be-
stuur vastgesteld. De vereniging kent één landelijke afdeling. In deze afdeling 
zijn leden ingedeeld die niet behoren tot een plaatselijke afdeling.  
2. Het doel van de afdelingen is gelijk aan het doel van de vereniging. 
3. Een lid behoort tot de afdeling door welke zij als lid is toegelaten en tot de 
regio tot welke haar afdeling behoort.  
4. Een afdeling kent een afdelingsteam, dat tenminste bestaat uit één coördi-
nator/contactpersoon (voor de leden uit de afdeling, het landelijk bestuur en de 
regio) en één persoon die de financiën beheert.  
5.De benoeming van leden van het afdelingsteam van een afdeling geschiedt 
door de afdelingsvergadering uit de leden die behoren tot die afdeling. De af-
delingsvergadering kan een lid van het afdelingsteam ook ontslaan. In de afde-
lingsvergadering heeft ieder lid dat behoort tot de afdeling en niet is geschorst 
het recht om één stem uit te brengen. 
6. In het huishoudelijk reglement kan nader uitgewerkt worden tot welke 
rechtshandelingen leden van het afdelingsteam bevoegd zijn te handelen. 
7. Elke afdeling houdt ten minste één keer per jaar, voorafgaande aan de jaar-
lijkse ledenraad, een afdelingsvergadering.  
8. De afdelingen zijn gegroepeerd in regio's, waarvan de geografische grenzen 
en het aantal door het landelijk bestuur worden vastgesteld. De landelijke afde-
ling behoort tot die regio waarbinnen de gemeente valt waarin de vereniging 
zetelt. Het doel van de regio's is gelijk aan het doel van de vereniging. 
9. Alle afdelingsteams uit een regio vormen samen de regiovergadering. In 
deze vergadering heeft elk afdelingsteam uit de regio hierin één stem. Een re-
gio kent tenminste één regiocoördinator. 
10. De benoeming van de leden van het afdelingsteam en de regiocoördinator 
en de taak en werkwijze van het afdelingsteam, de regiocoördinator, de regio-
vergadering of de afdelingsvergadering zijn nader geregeld in het huishoudelijk 
reglement. 
11. De instelling, opheffing, splitsing of samenvoeging van afdelingen is gere-
geld in het huishoudelijk reglement.  
12. De afdelingen en regio's hebben geen rechtspersoonlijkheid. 
GELDMIDDELEN  
Artikel 9 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, 
jaarlijkse bijdragen van donateurs, erfstellingen en overige baten. 
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2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boe-
delbeschrijving. 
3. Alle geldmiddelen, waaronder geldmiddelen die lokaal geïnd worden, beho-
ren tot het vermogen van de vereniging Passage. 
4. De vereniging stelt het afdelingsdeel van de contributies van de leden en de 
jaarlijkse bijdragen van donateurs, erfstellingen en overige baten die afdelin-
gen hebben verkregen ter beschikking aan het betreffende afdelingsteam. Vo-
renbedoeld vermogen wordt beheerd door het betreffende afdelingsteam en zij 
kan daarover beschikken. 
JAARLIJKSE BIJDRAGE LEDEN 
Artikel 10 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke sa-
mengesteld is uit een landelijke- en een afdelingsbijdrage. De landelijke bij-
drage wordt door de ledenraad, met inachtneming van het bepaalde in het 
huishoudelijk reglement, vastgesteld. 
De plaatselijke afdelingsbijdrage wordt door de afdelingsvergadering, met in-
achtneming van het bepaalde in het huishoudelijk reglement, vastgesteld. 
2. Het afdelingsgedeelte van de jaarlijkse bijdrage wordt beheerd door het af-
delingsteam en moet ingezet worden ten behoeve van de leden van die afde-
ling. Het landelijk gedeelte wordt beheerd door het landelijk bestuur. Het lande-
lijk bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van het landelijk gedeelte van de jaarlijkse 
bijdrage te verlenen. 
Het afdelingsteam is hiertoe bevoegd voor het afdelingsgedeelte.  
LANDELIJK BESTUUR 
Artikel 11  
1. Het landelijk bestuur bestaat uit een door de ledenraad vast te stellen - bij 
voorkeur oneven - aantal natuurlijke personen van ten minste drie, die door de 
ledenraad uit de leden worden benoemd. Door de ledenraad kan één adviseur 
van het landelijk bestuur op basis van deskundigheid worden benoemd. Deze 
persoon onderschrijft de grondslag en het doel van Passage. De adviseur 
heeft het recht de bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin het woord te 
voeren, maar heeft daarin geen stemrecht. 
2. De benoeming van leden van het landelijk bestuur geschiedt uit een of meer 
bindende voordrachten. 
Tot het opmaken van zo een voordracht is het landelijk bestuur bevoegd. De 
voordracht van het landelijk bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenraad 
meegedeeld.  
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
besluit van de ledenraad wat genomen is met een meerderheid van ten minste 
twee derden van de uitgebrachte stemmen.  
4. Is geen voordracht opgemaakt, of het bindend karakter van de voordracht 
ontnomen door de ledenraad, dan is de ledenraad vrij in haar keuze. 
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit 
die voordrachten.  
EINDE LIDMAATSCHAP LANDELIJK BESTUUR EN SCHORSING 
Artikel 12 
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1. Een lid van het landelijk bestuur kan, ook al is zij voor een bepaalde tijd be-
noemd, te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ont-
slag, vervalt. 
2. Elk lid van het landelijk bestuur treedt uiterlijk drie jaar na haar benoeming 
af, volgens een door het landelijk bestuur op te maken rooster van aftreden. 
De aftredende is direct eenmaal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse va-
cature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van haar voorganger in. 
3. Het lidmaatschap van het landelijk bestuur eindigt ook door overlijden van 
het lid van het landelijk bestuur, door bedanken, door verlies van het vrije be-
heer over haar vermogen en door het eindigen van het lidmaatschap van de 
vereniging. 
FUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET LANDELIJK BESTUUR 
Artikel 13 
1. De voorzitter van het landelijk bestuur wordt door de ledenraad in functie be-
noemd. De leden van het landelijk bestuur wijzen uit hun midden een vicevoor-
zitter, een penningmeester en een secretaris aan, waarbij een lid van het lan-
delijk bestuur meer dan één functie kan bekleden.  
2. Van het verhandelde in elke vergadering van het landelijk bestuur worden 
notulen opgemaakt. 
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering door het 
landelijk bestuur vastgesteld, en ten blijke daarvan ondertekend door twee 
bestuursleden.  
3. Het landelijk bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en verder zo 
vaak, als de voorzitter of twee leden van het landelijk bestuur dit wenselijk ach-
ten. 
4. De vergaderingen van het landelijk bestuur worden schriftelijk opgeroepen 
door of namens de voorzitter van het landelijk bestuur met inachtneming van 
een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de 
vergadering daaronder niet begrepen.  
Op verzoek van ten minste twee leden van het landelijk bestuur dient de voor-
zitter binnen één week over te gaan tot oproeping tot een bestuursvergadering. 
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zijn de ver-
zoekers zelf bevoegd de vergadering op te roepen. De oproepingsbrief bevat 
de datum, het uur en de plaats van de vergadering, alsmede de agenda. 
5. Indien de oproepingstermijn vermeld in het vorige lid niet in acht is geno-
men, kan ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met unanimiteit 
van stemmen van alle in functie zijnde leden van het landelijk bestuur. Deze 
wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die niet 
geplaatst zijn op de agenda in het vorige lid vermeld.  
6. Toegang tot de vergaderingen van het landelijk bestuur hebben de leden 
van het landelijk bestuur alsmede zij die daartoe door een bestuurslid van het 
landelijk bestuur worden uitgenodigd.  
7. De voorzitter van het landelijk bestuur heeft de leiding van de vergaderingen 
van het landelijk bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het landelijk be-
stuur voorziet het landelijk bestuur zelf in de leiding van zijn vergaderingen. 
8. Het landelijk bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergade-
ring, waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden van het landelijk 
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bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het landelijk bestuur kan 
als gevolmachtigde slechts voor één ander lid van het landelijk bestuur ter ver-
gadering zijn stem uitbrengen.  
9. leder lid van het landelijk bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één 
stem. 
10. Alle besluiten in vergadering van het landelijk bestuur worden genomen 
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen 
staken, is het voorstel verworpen.  
11. Het landelijk bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits 
schriftelijk en met unanimiteit van stemmen van alle in functie zijnde leden van 
het landelijk bestuur.  
TAAK VAN HET LANDELIJK BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 14 
1. Het landelijk bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal leden van het landelijk bestuur beneden het door de leden-
raad vastgestelde aantal is gedaald, blijft het landelijk bestuur bevoegd. Het is 
echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenraad te beleggen, waarin de 
voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt. 
3. Het landelijk bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door het Passage Servicepunt of 
door commissies of werkgroepen. 
4. Voor het aangaan van financiële verplichtingen groter dan tienduizend euro-
(€ 10.000,00) die niet zijn opgenomen in de door de ledenraad goedgekeurde 
begroting is goedkeuring vereist van de ledenraad. Het ontbreken van deze 
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het landelijk be-
stuur niet aan. 
5. Het landelijk bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de leden-
raad, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrij-
ging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en van overeenkom-
sten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. Deze beperking geldt mede voor de bevoegd-
heid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. 
6. Het landelijk bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Daarnaast komt de 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging slechts toe aan: 
twee gezamenlijk handelende leden van het landelijk bestuur; of een 
lid van het landelijk bestuur, tezamen handelend met een functionaris van het 
Passage Servicepunt.  
7. Het landelijk bestuur kan - al dan niet met beperkingen - aan door hem aan 
te wijzen natuurlijke personen volmacht verlenen de vereniging te vertegen-
woordigen.  
8. In alle gevallen waarin een lid van het landelijk bestuur een persoonlijk be-
lang heeft naast het belang van de vereniging dient zij zich te onthouden van 
stem. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een of meer le-
den van het landelijk bestuur en de vereniging, dan wordt dit gemeld aan de le-
denraad. In die gevallen kan de ledenraad één of meer personen aanwijzen 
om de vereniging ter zake te vertegenwoordigen. 
COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
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Artikel 15 
Het landelijk bestuur is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen en 
op te heffen. Bij instelling van een commissie of werkgroep wordt ook de taak, 
de bevoegdheid, de duur en de samenstelling door het landelijk bestuur vast-
gesteld. 
JAARREKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 16 
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het landelijk bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereni-
ging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de 
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administra-
tie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevens-
dragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplich-
tingen van de vereniging kunnen worden gekend. 
3. Het landelijk bestuur legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de leden-
raad over, waarbij is gevoegd een samenstellingsverklaring van een accoun-
tant. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het landelijk be-
stuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daar-
van onder opgave van redenen melding gemaakt. 
4. De opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening als 
bedoeld in het vorige lid wordt verleend door de ledenraad. Gaat deze daartoe 
niet tijdig over, dan is het landelijk bestuur bevoegd. 
5. Het landelijk bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 gedu-
rende door de wet voorgeschreven termijn te bewaren. 
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op 
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 
gegevensdrager worden overgebracht en bezwaard, mits de overbrenging ge-
schiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens 
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 
leesbaar kunnen worden gemaakt. 
LEDENRAAD 
Artikel 17 
1. Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of de statuten aan het landelijk bestuur of de afdelingsvergadering 
zijn opgedragen.  
2. De ledenraad bestaat uit zoveel afgevaardigden als er regio's van de vereni-
ging zijn. Afgevaardigden worden gekozen door en uit de leden op de wijze als 
hierna is bepaald. Een regiocoördinator, een landelijk bestuurslid en iemand 
die in dienst is van de vereniging kan geen afgevaardigde zijn. 
3. De regiocoördinator roept schriftelijk een regiovergadering bijeen. De termijn 
voor deze oproeping bedraagt ten minste twee weken, de dag van de verzen-
ding en vergadering niet meegerekend. In deze oproeping worden leden die 
zich kandidaat willen stellen als afgevaardigde gevraagd zich te melden bij de 
regiocoördinator. 
4. De regiovergadering kiest uit de aanmeldingen één afgevaardigde en één 
plaatsvervangend afgevaardigde. De stemming kan buiten vergadering schrif-
telijk plaatsvinden mits alle leden van de regiovergadering in de gelegenheid 
zijn gebracht stem uit te brengen en ten minste twee/ derde (2/3) van de het 
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aantal stemmen dat in een voltallige regiovergadering kan worden uitgebracht, 
is uitgebracht.  
5. Een (plaatsvervangend) afgevaardigde wordt benoemd voor twee jaar. Deze 
twee jaar vangt aan op de eerstvolgende te houden ledenraad na de benoe-
ming. Elke (plaatsvervangend) afgevaardigde treedt af, volgens een door de 
ledenraad op te maken rooster van aftreden. De aftredende is direct tweemaal 
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op 
het rooster de plaats van haar voorganger in.  
6. Een (plaatsvervangend) afgevaardigde kan te allen tijde, met opgaaf van re-
den, door de regiovergadering als afgevaardigde worden geschorst en ontsla-
gen; van een zodanig besluit doet de regiocoördinator zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mededeling aan het landelijk bestuur.  
7. De ledenraden worden bijeengeroepen door het landelijk bestuur. De oproe-
ping geschiedt schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste 
zes weken, de dag van de verzending en vergadering niet meegerekend, tenzij 
in deze statuten een andere oproepingstermijn is opgenomen. De oproeping 
bevat de datum, de tijd en de plaats van de vergadering, alsmede de agenda. 
8. De jaarlijkse ledenraad wordt, behoudens verlenging van deze termijn door 
de ledenraad, gehouden binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. 
In de jaarlijkse ledenraad wordt in ieder geval aan de orde gesteld:  
het jaarverslag van het landelijk bestuur; de goedkeuring van de jaarrekening;  
de voorziening in eventuele vacatures; de verlening van decharge aan het lan-
delijk bestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen kalenderjaar, voor 
zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of over dat beleid in de ledenraad 
mededelingen zijn gedaan; de vaststelling van de begroting van het landelijk 
bestuur; de vaststelling van de jaarlijkse landelijke bijdrage; de vaststelling van 
het beleidsplan; de voorstellen van het landelijk bestuur of van een zodanig 
aantal afgevaardigden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een 
tiende gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige ledenraad kan 
worden uitgebracht, aangekondigd bij de oproeping voor de ledenraad.  
9. Andere ledenraden worden gehouden zo dikwijls het landelijk bestuur dit 
wenselijk oordeelt.  
10. Het landelijk bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraad op 
een termijn van niet langer dan vier weken als ten minste een tiende deel van 
het aantal stemgerechtigde afgevaardigden dit schriftelijk verzoekt. Het lande-
lijk bestuur heeft één week om de uitnodiging te versturen. De oproepingster-
mijn bedraagt daarmee, in strijd met het bepaalde in lid 7, drie weken, de dag 
van de verzending en vergadering niet meegerekend.  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming 
van de vereiste formaliteiten uit art 17.7. De verzoekers kunnen anderen dan 
leden van het landelijk bestuur belasten met de leiding van de ledenraad en 
het opstellen van de notulen. 
TOEGANG EN STEMRECHT LEDENRAAD 
Artikel 1 
1. Toegang tot de ledenraad hebben de afgevaardigden, de plaatsvervan-
gende afgevaardigden en de leden van het landelijk bestuur. In geval van 
schorsing, ontslag, belet of ontstentenis van een afgevaardigde, komt het 
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stemrecht toe aan de plaatsvervangende afgevaardigde. Geen toegang heb-
ben geschorste (plaatsvervangende) afgevaardigden en geschorste leden van 
het landelijk bestuur. 
2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen beslist 
de voorzitter (zie artikel 19.1 van de statuten) van de betreffende ledenraad. 
3. De (plaatsvervangende) afgevaardigden zijn verplicht zich voor die leden-
raad aan te melden door het plaatsen van een handtekening op de presentie-
lijst. 
4. Stemgerechtigd in de ledenraad zijn de aanwezige afgevaardigden. Ieder 
van hen heeft één stem. Als de afgevaardigde niet aanwezig is wordt de stem 
uitgebracht door de plaatsvervangende afgevaardigde. Een (plaatsvervan-
gende) afgevaardigde kan haar stem niet bij volmacht (doen) uitoefenen. 
5. De ledenraad kan alleen een geldig besluit nemen als ten minste de helft 
van de stemgerechtigde (plaatsvervangende) afgevaardigden aanwezig is. In-
dien het vereiste aantal stemgerechtigde (plaatsvervangende) afgevaardigden 
niet aanwezig is, wordt tenminste twee weken en ten hoogste zes weken 
daarna een tweede ledenraad gehouden. 
Hierin kan ongeacht het aantal aanwezigen over het voorstel zoals dat in de 
vorige ledenraad aan de orde Is geweest, worden besloten. 
6. Een afgevaardigde brengt haar stemrecht uit zonder last en ruggespraak. 
7. Leden van het landelijk bestuur hebben in de ledenraad een raadgevende 
stem. 
8. De namen van de afgevaardigden van de ledenraad en hun plaatsvervan-
gers worden na hun verkiezing vooraf aan de ledenraad in beginsel door de re-
giocoördinator aan het landelijk bestuur opgegeven. 
9. Voor elke schriftelijke stemming op een ledenraad wordt een stembureau 
gevormd, bestaande uit drie afgevaardigden, te benoemen door de voorzitter 
van die ledenraad. Deze afgevaardigden mogen geen deel uitmaken van het 
landelijk bestuur en mogen ook niet in die ledenraad zijn voorgedragen voor de 
functie van lid van het landelijk bestuur. 
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN VAN DE LEDENRAAD 
Artikel 19 
1. De ledenraden worden geleid door de voorzitter van het landelijk bestuur. In 
bijzondere gevallen kan het landelijk bestuur besluiten de vergadering te laten 
leiden door een onafhankelijk voorzitter. Dit kan geen lid van de ledenraad of 
het landelijk bestuur zijn.  
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een van de andere leden van het landelijk 
bestuur door het landelijk bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op 
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenraad 
daarin zelf.  
2. Van het verhandelde in elke ledenraad worden notulen opgemaakt. Deze 
notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenraad vastgesteld, en 
ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het lan-
delijk bestuur. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht.  
BESLUITVORMING VAN DE LEDENRAAD  
Artikel 20 
1. Het ter ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
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genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel.  
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzit-
ter de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 
meerderheid van de ledenraad dit verlangt of - indien de oorspronkelijke stem-
ming 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 niet anders bepalen, worden alle besluiten 
van de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 
4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-
bracht.  
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende 
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. 
Bij deze tweede stemming kan worden gestemd op die twee personen - zo no-
dig door loting te bepalen - op wie bij de voorgaande stemming de meeste 
stemmen zijn uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de 
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.  
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing 
van personen, dan is het verworpen.  
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden dit vóór de 
stemming verlangen.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvor-
ming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stem-
ming verlangt. 
8. Een eenstemmig besluit van alle afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een 
ledenraad bijeen, heeft, mits met voorkennis van het landelijk bestuur geno-
men, dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad. 
9. Zolang in een ledenraad alle afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde ko-
mende onderwerpen, mits het een unaniem besluit is. Ook al is er een voor-
schrift omtrent het oproepen en houden van ledenraden of een daarmee ver-
band houdende formaliteit niet in acht genomen. 
PASSAGE SERVICEPUNT 
Artikel 21  
1. Ter uitvoering van haar taak kent de vereniging een Passage Servicepunt, 
daarnaast kan het landelijk bestuur leden verzoeken werkzaamheden te ver-
richten. 
2. Aan het Passage Servicepunt kan door het landelijk bestuur personeel wor-
den verbonden als het landelijk bestuur dit nodig vindt. Tevens kunnen taken 
door het landelijk bestuur uitbesteed worden aan derden. Het landelijk bestuur 
stelt de vergoeding, bezoldiging en de verdere voorwaarden van het Passage 
Servicepunt vast.  
3. Het landelijk bestuur stelt de taken en bevoegdheden die worden uitbesteed 
aan het Passage Servicepunt schriftelijk vast. 
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4. Personen die in dienst zijn van het Passage Servicepunt kunnen wel lid zijn 
van de vereniging, doch geen afgevaardigde zijn of bestuursfuncties bekleden 
binnen de vereniging. 
5. De werkzaamheden van leden en aan het Passage Servicepunt verbonden 
personen worden verricht onder verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur. 
Beiden zijn verantwoording verschuldigd aan het landelijk bestuur over de door 
hem/haar verrichte werkzaamheden. 
STICHTING DR. ALBRONDA - VAN DER NAGELFONDS  
Artikel 22 
1. De vereniging heeft een relatie met de Stichting Dr. Albronda - van der Na-
gelfonds, te Amersfoort. 
2. Deze stichting biedt financiële ondersteuning aan vrouwen die dit nodig heb-
ben.  
STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING 
Artikel 23 
1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de le-
denraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping van die leden-
raad bedraagt ten minste zes weken. 
2. Zij die de oproeping tot die ledenraad hebben gedaan, moeten ten minste 
twee weken vóór de ledenraad een afschrift van dat voorstel, waarin de wijzi-
gingen woordelijk zijn opgenomen, aan de afdelingen en afgevaardigden 
schriftelijk ter kennis brengen. 
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen door een le-
denraad waarin ten minste twee derde van de stemgerechtigde (plaatsvervan-
gende) afgevaardigden aanwezig is. Indien het vereiste aantal stemgerech-
tigde (plaatsvervangende) afgevaardigden niet aanwezig is, wordt ten minste 
twee weken en ten hoogste zes weken daarna een tweede ledenraad gehou-
den. Hierin kan ongeacht het aantal aanwezigen over het voorstel zoals dat in 
de vorige ledenraad aan de orde is geweest worden besloten.  
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste 
twee derde van de uitgebrachte stemmen.  
5. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte 
is opgemaakt. 
Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder lid van het landelijk bestuur 
bevoegd.  
6. De ledenraad kan besluiten tot juridische fusie en splitsing bedoeld in titel 7 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bepaalde in lid 1, 2, 3 en 4 is ten 
aanzien van een zodanig besluit van overeenkomstige toepassing. 
ONTBINDING EN VEREFFENING  
Artikel 24 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. 
Het bepaalde in lid 1, 2, 3 en 4 van het vorige artikel is ten aanzien van een zo-
danig besluit van  overeenkomstige toepassing.  
2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de le-
den van het landelijk bestuur, indien en voor zover de ledenraad niet anders 
bepaalt. 
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3. Bij het besluit tot ontbinding stelt de ledenraad de bestemming vast conform 
de doelstelling van de vereniging van hetgeen na voldoening van de schuldei-
sers van het vermogen van de ontbonden vereniging is overgebleven. 
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden ver-
eniging worden nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard 
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door de, door de vereffenaars 
daartoe aangewezen persoon.  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Artikel 25 
1. De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast waarin die onderwerpen 
worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld. Dit re-
glement mag niet in strijd zijn met de wet en deze statuten. 
2. Op een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement is 
het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van artikel 23 van overeenkomstige toepassing. 
GESCHILLENCOMMISSIE 
Artikel 26 
1. De vereniging heeft een geschillencommissie, bestaande uit drie natuurlijke 
personen die uit hun midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen.  
2. De leden van de geschillencommissie worden benoemd door de ledenraad, 
die tevens plaatsvervangers voor ieder van hen benoemt. De benoeming ge-
schiedt uit de leden, met dien verstande dat de ledenraad kan besluiten dat ten 
hoogste één lid van de geschillencommissie en/of ten hoogste één plaatsver-
vanger buiten de leden wordt/worden benoemd. 
3. Elk lid van de geschillencommissie en elke plaatsvervanger kan te allen tijde 
door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet bin-
nen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn. 
4. In de geschillencommissie kan nimmer meer dan één lid van het landelijk 
bestuur zitting hebben. 
Niet benoembaar zijn de leden van het afdelingsteam, alsmede de regiocoördi-
natoren.  
5. Elk lid van de geschillencommissie treedt uiterlijk af in de tweede jaarlijkse 
ledenraad vergadering, volgend op die, waarin haar benoeming plaatsvond. Zij 
is terstond twee maal herbenoembaar.  
6. De geschillencommissie heeft tot taak het beslissen in de geschillen voort-
vloeiend uit de toepassing van de statuten, reglementen, besluiten en voor-
schriften, zowel van de vereniging als van haar afdelingen, zowel tussen de le-
den en de vereniging en/of haar organen, als tussen de organen van de ver-
eniging, als tussen de leden onderling. 
7. In geschillen tussen de leden onderling kan slechts door de geschillencom-
missie worden beslist voor zover deze rechtstreeks uit het lidmaatschap voort-
vloeien. 
8. De geschillencommissie zal uitspraak doen bij wijze van bindend advies 
waarbij het belang van de vereniging voorop staat. 
9. De leden van de geschillencommissie stellen in onderling overleg hun werk-
verdeling vast. 
De geschillencommissie kan een reglement vaststellen, waarin de aangelegen-
heden, haar intern betreffende, worden geregeld. 
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10. Weigert een van de partijen mede te werken aan het door de geschillen-
commissie in te stellen onderzoek dan kan deze uit dien hoofde in het ongelijk 
worden gesteld. 


