DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de vereniging “Uitvaart Vereniging Hollandscheveld”, gevestigd te
Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen), zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte d.d. 25 juni 2013, verleden
voor mr. U. Hofstee, notaris te Hoogeveen, ingegaan op 26 juni 2013.

NAAM, ZETEL, DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Uitvaart Vereniging Hollandscheveld.
2. De vereniging is gevestigd te Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen).
3. Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Hoogeveen en aangrenzende
gemeenten.
4. De vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL

Artikel 2
1. Het doel en de grondslag der vereniging zijn: om op basis van vrijwilligheid, onderlinge
solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een christelijke visie, onderlinge hulp
te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze,
overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om
te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp
van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
b. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig
geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart;
c. met andere, op niet-commerciële basis werkzame, verenigingen of stichtingen, het
uitvaartwezen behartigende, samen te werken;
d. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;
e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. De wijze van financiering van de kosten van een uitvaart, kunnen nader worden
omschreven in het huishoudelijk reglement, met dien verstande dat het totaal van de
uitgaven van de uitvaart in ieder geval wordt verminderd met de pakketvergoeding. De
nabestaanden zullen voor het restant bedrag een factuur ontvangen die door een door het
bestuur bepaalde tijd voldaan dient te worden.
4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
LIDMAATSCHAP

Artikel 3
1. De vereniging bestaat uit leden. Als leden kunnen worden aangenomen:
a. personen vanaf achttien jaar;
b. personen jonger dan achttien jaar, mits een ouder/wettelijk vertegenwoordiger lid is
van de vereniging en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld;
c. personen jonger dan achttien jaar, waarvan één ouder/wettelijk vertegenwoordiger lid
is geweest, doch is overleden. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een
bewijs van instemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
2. De onder lid 1 sub a bedoelde personen dienen bij aanmelding woonachtig te zijn in het
werkgebied van de vereniging.
3. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.

4.

Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de aanmelding en geeft zo mogelijk binnen
vier weken na de aanmelding kennis van zijn besluit.
Indien de aanmelder niet als lid wordt toegelaten, dient de kennisgeving schriftelijk te
geschieden, zo mogelijk met opgave van redenen.
Artikel 4
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
Artikel 5
1. Opzegging door het lid kan slechts geschieden per het einde van het lopende
kalenderjaar en dient voor dertig november schriftelijk bij de secretaris der vereniging te
geschieden.
2. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten, waarbij de
verplichtingen van de leden - voorzover deze zijn opgenomen in de statuten of de
reglementen - worden verzwaard, te zijnen opzichte uitsluiten.
Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging het lidmaatschap op te zeggen, indien het
lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging,
indien hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt - waaronder ook die uit
natuurlijke verbintenis -, indien hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, en voorts
indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging mede bij aangetekend schrijven, onder opgave
van redenen.
2. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de mededeling tegen
het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen.
3. Ingeval van opzegging namens de vereniging eindigt het lidmaatschap op de dag in het
besluit vermeld.
Indien het lidmaatschap eindigt voordat de beroepstermijn is verstreken en/of voordat de
algemene ledenvergadering over een ingesteld beroep heeft beslist, is het lid geschorst
vanaf de dag waartegen het lidmaatschap is opgezegd.
Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt ingesteld op de laatste dag van de
beroepstermijn, indien wel beroep wordt ingesteld, op de dag waarop de algemene
ledenvergadering over het beroep beslist.
Artikel 7
1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel
van het bestuur, op grond van het feit dat het betrokken lid in strijd handelt met de
statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
2. Het lidmaatschap eindigt op de dag waarop de algemene ledenvergadering tot ontzetting
heeft besloten.
Het bestuur deelt het besluit van de algemene ledenvergadering mee bij aangetekend
schrijven onder opgave van redenen.
3. Indien een lid uit zijn/haar lidmaatschap is ontzet vervallen alle door hem/haar bij de

vereniging opgebouwde rechten.
OVERSCHRIJVING NAAR OF VAN ANDERE VERENIGING

Artikel 8
1. Een lid kan indien hij het werkgebied verlaat, zich laten overschrijven naar of van een
andere vereniging, voorzover deze vereniging hieromtrent bindende afspraken heeft
gemaakt met de vereniging “Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties” (Nardus).
2. In zodanig geval kan de overschrijvende vereniging van het lid aan de nieuwe vereniging,
in overleg met deze laatste vereniging, desgewenst een redelijk en billijk bedrag betalen.
3. De beslissing of overschrijving al dan niet zal geschieden, is ter beoordeling van het
betrokken lid.
BESTUUR

Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waarvan er maximaal één in dienst van de
vereniging mag zijn. De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De
benoeming geschiedt uit de meerderjarige leden van de vereniging, behoudens het
bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftreding. Een aftredend bestuurslid is eenmaal aansluitend
herbenoembaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster
de plaats van zijn voorganger in.
Wie de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar. Een
bestuurslid dat de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering,
gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.
3. Een bestuurslid mag niet:
a. als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten
behoeve van de vereniging dan wel ten behoeve van de wederpartij van de
vereniging of van een andere bij het geschil betrokken partij;
b. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het
aangaan van overeenkomsten met de vereniging als bedoeld in onderdeel c;
c. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:
i.
het aannemen van werk ten behoeve van de vereniging;
ii. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten
behoeve van de vereniging;
iii. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de vereniging
iv. het verhuren van roerende zaken aan de vereniging
v. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de vereniging;
vi. het van de vereniging onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte
rechten waaraan deze zijn onderworpen;
vii. het onderhands huren of pachten van de vereniging.
Onverminderd het bepaalde in dit lid waken de bestuursleden in algemene zin tegen
verstrengeling van hun persoonlijke of zakelijke belangen met de belangen van de
vereniging.
4. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een voordracht op te maken, welke zo mogelijk
twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats.
5. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen
of worden geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of gevolgd door een besluit

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het beheert de zaken der
vereniging en voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin
de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het is bevoegd personeel in dienst van de vereniging te benoemen en te ontslaan, en
daarvoor instructies vast te stellen.
2. De leden van het bestuur verdelen de functies in onderling overleg, met dien verstande
dat er in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester dienen te zijn. De
functies van secretaris en penningmeester kunnen evenwel in één persoon worden
verenigd.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vereniging kan ook
vertegenwoordigd worden door twee bestuurders tezamen, met dien verstande dat het
bestuur bevoegd is één of meer van zijn leden aan te wijzen om in bepaalde gevallen of in
bepaalde zaken de vereniging te vertegenwoordigen, en dat de penningmeester bevoegd
is gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden,
bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt, mits met
goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden
gedaan.
5. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur aan te wijzen.
Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergadering voor, voert de besluiten van de
bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur bij bestuursbesluit met met name
genoemde taken worden belast.
In het dagelijks bestuur hebben zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Artikel 11
1. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient tenminste de helft van de in functie
zijnde bestuursleden aanwezig te zijn.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich
schriftelijk over het voorstel uitspreken.
3. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden.
algemene ledenvergaderingen
Artikel 12
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden van de vereniging.
Ieder lid heeft op de algemene ledenvergadering het recht één stem uit te brengen. Het
stemrecht wordt namens een minderjarig lid uitgeoefend door een ouder/wettelijke
vertegenwoordiger.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
2. Tenminste éénmaal per jaar binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een
algemene ledenvergadering gehouden, waarin onder meer worden behandeld:
a. de in artikel 9 genoemde bestuursverkiezing;

b.
c.

het jaarverslag van het bestuur;
de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar, met het
verslag der commissie, bedoeld bij artikel 16 lid 1.
3. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks
nodig acht.
4. De oproepingen tot de algemene ledenvergaderingen geschieden schriftelijk door het
bestuur op een termijn van tenminste drie weken.
Het bestuur is bevoegd, in plaats van de leden convocaties te zenden, een advertentie
voor de oproeping tot de algemene ledenvergadering in één of meer plaatselijk veel
gelezen bladen te plaatsen.
In een oproeping moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
5. Het bestuur is verplicht een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven,
indien een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte
van het maximaal uit te brengen aantal stemmen, zulks schriftelijk onder opgave van de te
behandelen onderwerpen verzoekt.
De hiervoor bedoelde algemene ledenvergadering moet worden gehouden binnen vier
weken na de ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek.
Indien het bestuur niet of niet tijdig aan een desbetreffend verzoek voldoet, zullen de
verzoekers het recht hebben zelf, bij advertentie in één of meer plaatselijke bladen, onder
inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen en onder vermelding van de te
behandelen onderwerpen, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Zodanige
vergadering zal rechtsgeldig besluiten kunnen nemen.
In dit geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
6. De leden zijn bevoegd voorstellen voor de algemene ledenvergadering in te dienen bij de
secretaris der vereniging, mits deze tenminste twee weken voor de betreffende
vergadering worden ingediend.
geldmiddelen
Artikel 13
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. inschrijfgelden van leden;
b. bijdragen van leden;
c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. andere wettige inkomsten;
2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
3. De leden worden verzocht een bijdrage te betalen, waarvan de hoogte telkenjare door de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Leden jonger dan achttien jaar zijn geen entreegeld verschuldigd. Voor nieuwe leden
ouder dan achttien jaar is entreegeld verschuldigd. De hoogte van het entreegeld wordt
vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het

bestuur vorderen.
Op de algemene ledenvergadering brengt de in artikel 16 lid 1 genoemde commissie
verslag uit.
6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
Het jaarverslag wordt ondertekend door de bestuurders, ontbreekt de ondertekening van
één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
reservefonds
Artikel 14
1. Er kan een reservefonds worden gevormd, waarin een eventueel batig saldo van het
afgelopen boekjaar wordt gestort.
2. De algemene ledenvergadering besluit jaarlijks welk bedrag aan het reservefonds wordt
toegevoegd.
3. Ingeval van tekorten in enig boekjaar kan dit tekort worden aangezuiverd uit het
reservefonds.
4. De algemene ledenvergadering kan besluiten het reservefonds te gebruiken ter
vermindering van de door de leden te betalen bijdragen.
5. Noch tijdens, noch na beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid aanspraak op enige
uitkering uit het reservefonds.
boekjaar
Artikel 15
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
commissies
Artikel 16
1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks twee of drie leden, die geen zitting
hebben in het bestuur noch anderzins enige met de controletaak strijdige functie hebben,
om de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en daarover verslag
uit te brengen in de algemene ledenvergadering.
Zij kunnen zich door een deskundige doen bijstaan, indien het onderzoek van de rekening
en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist.
2. De algemene ledenvergadering is bevoegd meer commissies in het leven te roepen, dan
die in lid 1 genoemd, en daarin één of meer personen, al dan niet uit de leden, te
benoemen.
stemmingen
Artikel 17
1. De geldigheid van de uitgebrachte stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de
vergadering.
Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan de meerderheid van de geldige
uitgebrachte stemmen, onder volstrekte meerderheid van stemmen de meerderheid van
het totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de presentielijst uit te brengen
stemmen.
2. Alle besluiten in bestuurs- en algemene ledenvergaderingen worden, voorzover in deze
statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij zowel in het ene
als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit.
4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van
5.

stemmen; indien deze meerderheid in een eerste stemming niet wordt verkregen, volgt
een tweede vrije stemming.
Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen, vindt herstemming plaats tussen de
twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben
(eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een gelijk aantal
stemmen op zich verenigden) in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid
van stemmen voldoende is.
Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.
statutenwijziging
Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,
dan wordt binnen vier weken, maar niet eerder dan binnen twee weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit
tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden,
neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken
gehouden register.
ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met
het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
reglementen
Artikel 20
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel
18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
slotartikel
Artikel 21
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

