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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
Koninklijke Vereniging 0nderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en
(totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven
statutair gevestigd te Waddinxveen, per 9 januari 2019

STATUTEN
Naam, zetel, duur en verenigingsjaar
Artikel 1
1.
De vereniging draagt de naam: Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging
van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële
onderhouds- en glaszetbedrijven, hierna te noemen: OnderhoudNL.
2.
3.
4.
Doel

De vereniging is gevestigd te Waddinxveen.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
a.
om met eerbiediging van religieuze overtuiging en levensbeschouwing, in de meest
ruime zin des woords zowel de algemene als specifieke bellangen te behartigen van
ondernemers in de (restauratie-)schilders-, (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële
b.

onderhouds- en glaszetbedrijven en aanverwante branches;
het ten behoeve van voormelde ondernemers en de werknemers werkzaam in de
voormelde branches afsluiten van collectieve arbeidsoverec3nkomsten;

c.

d.
(

(

e.

het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het
toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven
van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van

f.

g.

daarmee samenhangende overeenkomsten;
het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen,
vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vereniging in een groep is
verbonden en aan derden;
het aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten, alsmede andere
periodieke verplichtingen én het beheren van daartoe aan de vereniging
beschikbaar gesteld vermogen;

h.

het verstrekken van garanties, het verbinden van de vereniging en het bezwaren
van activa van de vereniging ten behoeve van ondernemin!gen, vennootschappen en
andere rechtspersonen waarmee de vereniging in een groep is verbonden en ten
behoeve van derden;
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i.

het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;

het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow
en andere industriële eigendomsrechten;
1.
het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
j.
k.

ruimste zin van het woord.

Regionale afdelingen
Artikel 3
1.

afhankelijk van hun woon- of hoofdvestigingsplaats door het bestuur ingedeeld bij
deze regionale afdelingen. Leden kunnen het bestuur verzoeken te worden
ingedeeld bij een andere regionale afdeling dan waartoe zij krachtens de statuten

(

r

2.

van de regionale afdeling zouden worden ingedeeld.
Het territoriale gebied en de naam worden in overleg met de regionale afdelingen
bepaald. Bij verschil van mening beslist het bestuur. Het bestuur voorziet in
modelstatuten voor de regionale afdelingen.

3.

4.

5.

6.

De statuten van de regionale afdelingen moeten worden op1genomen in een
notariële akte en worden ingeschreven in een openbaar re9ister gehouden door de
Kamer van Koophandel.
De activiteiten van een regionale afdeling zullen niet in strijd mogen komen met het
algemene beleid van de vereniging. De vereniging zal onder nader te bepalen
voorwaarden faciliteiten verstrekken aan de regionale afdelingen.
De ledenvergaderingen van de regionale afdelingen kunnen besluiten om
plaatselijke afdelingen binnen het territoir van de regionale afdelingen op te richten.
Het bestuur voorziet in modelstatuten voor deze plaatselijke afdelingen.
De leden - al dan niet op eigen verzoek - ingedeeld bij een regionale afdeling
hebben toegang tot de ledenvergadering van de betreffende regionale afdeling,

(

(

De vereniging kent, maximaal twaalf, regionale afdelingen. De leden worden

7.

waarbij zij zijn ingedeeld. Alleen gewone leden hebben stemrecht, en kunnen ieder
één stem uitbrengen op de ledenvergadering van de regionale afdeling.
Bij de uitvoering van haar taken kan het bestuur van een regionale afdeling ter
ondersteuning daarvan een beroep doen op het secretariaat van OnderhoudNL. Het
secretariaat van OnderhoudNL zal daartoe ondermeer een regioprogramma met
activiteiten en bijeenkomsten voor de leden van de regionale afdeling aanbieden.

Sectoren
Artikel 4
1.

De vereniging kent sectorverenigingen. De sectorverenigin!�en behartigen de
specifieke belangen van groepen van leden en worden gevormd naar markt,
techniek, bedrijfsactiviteiten of enig ander door het bestuur aanvaardbaar geacht
criterium. De leden worden afhankelijk van hun bedrijfsactiviteiten door het bestuur
ingedeeld bij deze sectorverenigingen.
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Leden kunnen het bestuur verzoeken ook bij (een) andere sectorvereniging(en) te
worden ingedeeld.
2.

De naam van de sectorvereniging wordt in overleg met de sectorverenigingen
bepaald. Bij verschil van mening beslist het bestuur.
Het bestuur voorziet in modelstatuten voor de sectorverenigingen.

3.

4.

De statuten van de sectorvereniging moeten worden opgenomen in een notariële
akte en worden ingeschreven in een openbaar register gehouden door de Kamer
van Koophandel.
De activiteiten van een sector zullen niet in strijd mogen komen met het algemene
beleid van de vereniging.
De vereniging zal onder nader te bepalen voorwaarden faciliteiten verstrekken aan
de sectoren.

r

5.

De leden ingedeeld bij een sector en de leden die op eigen verzoek lid zijn bij een
sector hebben toegang tot de ledenvergadering van de betreffende sector, waarbij
zij zijn ingedeeld. Alleen gewone leden hebben stemrecht en kunnen ieder één stem
uitbrengen op de ledenvergadering van de sector.

Steunstichting
Artikel 5

1.

Door de vereniging is een (steun-)stichting opgericht ingeschreven bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24379451. Deze
stichting heeft ten doel om op basis van algemeen aanvaarde normen en waarden
visies te ontwikkelen, die met name van invloed zijn op de visie van de vereniging,

2.

de bedrijfstak (restauratie-)schilders-, (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële
onderhouds- en glaszetbedrijven en aanverwante branches.
De stichting is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten van de
stichting moeten bij wijziging door de algemene vergaderin�J van de vereniging

(

3.

worden goedgekeurd.
De werkzaamheden van de stichting zullen niet in strijd mogen komen met het

4.

algemene beleid van de vereniging.
De vereniging verstrekt onder nader te bepalen voorwaarden faciliteiten aan de
stichting.

Adviesorganen
Artikel 6

1.

2.
3.

Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een advieson;1aan ter behartiging van
specifieke belangen van groepen van leden of voorbereiding van
beleidsonderwerpen, anders dan de hiervoor in artikel 4 bedoelde sectoren.
Het secretariaat van de vereniging zal geconditioneerd en facilitair diensten
verstrekken aan het adviesorgaan.
De doelstelling, samenstelling en werkzaamheden van het adviesorgaan zullen in
een reglement worden vastgelegd, dat door het bestuur dient te worden
goedgekeurd.

Commissies
Artikel 7

C
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c.

2.
3.

4.

5.

subsidies en donaties;

schenkingen, legaten en erfstellingen;
d.
baten uit andere hoofde.
e.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer der geldmiddelen.
De algemene vergadering benoemt - op voordracht van de Raad van Toezicht - een
onder wettelijk tuchtrecht staande accountant die de desbetreffende boeken
controleert en verslag uitbrengt over de balans en de rekening van baten en lasten.
De penningmeester legt de balans en de rekening van baten en lasten, en het
verslag van de accountant over het afgelopen jaar uiterlijk in de maand mei over aan
het bestuur.
De balans en de staat van baten en lasten - voorzien van een rapport van
bevindingen daaromtrent van de Raad van Toezicht - worden met de
accountantsverklaring en het jaarverslag als bedoeld in artikel 12 lid 11 voorgelegd
aan de algemene vergadering.

6.

De algemene vergadering besluit jaarlijks tot vaststelling van de balans en de
rekening van baten en lasten. In diezelfde vergadering wordt de décharge van het
bestuur voor het gevoerde bestuur aan de orde gesteld.
7.
Omtrent de uitvoering van het vorenstaande en de tijd waarbinnen een en ander
moet plaatsvinden worden zo nodig bij huishoudelijk reglement nadere regelen
gesteld.
8.
Uiterlijk in de maand november van elk jaar wordt de begroting voor het daarop
volgende verenigingsjaar aan de algemene vergadering voorgelegd.
Huishoudelijk reglement
Artikel 17
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld bij besluit der
algemene vergadering, genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Het mag geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de wet en de
statuten.
Statutenwijziging
Artikel 18
1.
Wijziging der statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging der
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping van een dergelijke

2.

vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen en terzelfder tijd moeten de
voorgestelde wijzigingen aan de leden kenbaar worden gemaakt.
Voor wijziging der statuten wordt vereist een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan

een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde
notariële akte te (doen) verlijden.
Ontbinding
Artikel 19
1.

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen zoals een
besluit tot wijziging der statuten ingevolge het bepaalde in artikel 18 wordt genomen
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met dien verstande dat een besluit tot ontbinding slechts kan worden genomen met
2.

twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn a;angewezen geschiedt de
vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

3.

Bij een besluit tot ontbinding van de vereniging stelt de algemene vergadering de
bestemming van een mogelijk batig saldo vast.
Slotbepaling
Artikel 20
In alle gevallen waarin door de statuten van de vereniging niet is voorzien, beslist het
bestuur.

