statuten
NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: “NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET
REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS”.
2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel het ontwikkelen van het reken/wiskunde onderwijs voor het (voortgezet)
basis- en het daarbij behorende opleidingsonderwijs.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het nemen van zodanige maatregelen, die voor het
bereiken van het doel wenselijk worden geacht; zoals het houden van vergaderingen en conferenties,
het instellen van werkgroepen, het doen van publicaties en samenwerken met andere verenigingen
en instellingen.
VERENIGINGSJAAR.
Artikel 3.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
1. De vereniging kent:
- ereleden;
- leden;
- donateurs.
2. Ereleden zijn diegenen, die als zodanig door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het
bestuur of ten minste vijf leden, zijn benoemd. Ereleden hebben toegang tot de algemene
vergadering, doch zijn daarin uitsluitend stemgerechtigd, indien zij tevens lid van de vereniging zijn.
Ereleden zijn uitsluitend contributieplichtig in dien zij tevens lid van de vereniging zijn.
3. Leden van de vereniging zijn diegenen die zich schriftelijk als zodanig bij het bestuur van de
vereniging hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.
De algemene vergadering stelt bij huishoudelijk reglement richtlijnen vast, houdende criteria voor het
bestuur, betreffende de toelating van leden.
4. Aan personen, die, in overeenstemming met lid 3 van dit artikel, zich schriftelijk bij het bestuur
hebben aangemeld, doch als zodanig niet door het bestuur van de vereniging zijn aangenomen, staat
tegen de desbetreffende beslissing van het bestuur de mogelijkheid van beroep open op de
algemene vergadering, welke betrokkenen alsnog als lid van de vereniging kan toelaten.
Een afwijzing door het bestuur dient schriftelijk te geschieden. Een beroep daartegen als
bovenbedoeld dient binnen twee maanden na ontvangst van de afwijzing door de betrokkene
schriftelijk te worden ingediend.
5. Donateurs van de vereniging zijn diegenen, die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot
een jaarlijkse bijdrage ten belope van tenminste een jaarlijks door de algemene vergadering vast te
stellen bedrag. Donateurs hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden;

b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging overeenkomstig de wet;
d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijk wijze benadeelt.
2. De ontzetting vindt plaats door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit dient te worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Opzegging door het lid of namens de vereniging dient schriftelijk te geschieden en opzegging door het
lid is uitsluitend mogelijk tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste één maand.
4. Het donateurschap eindigt door overlijden van de donateur, alsmede door schriftelijke opzegging door
de donateur, welke opzegging slechts schriftelijk kan geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar en niet dan met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.
GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIES.
Artikel 6.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties, subsidies,
bijdragen en alle overige baten.
2. Erfstellingen kunnen door de vereniging slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard.
Artikel 7.
1. De door de leden verschuldigde contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering voor het
dan lopende verenigingsjaar vastgesteld.
2. De contributie is invorderbaar bij de aanvang van het verenigingsjaar of zoveel later als hij voor dat
jaar is vastgesteld.
BESTUUR.
Artikel 8.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. Het aantal
leden van het bestuur wordt, met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande zin, bepaald door
het fungerend bestuur, met dien verstande dat het aantal bestuursleden altijd oneven is. Indien het
aantal bestuursleden te eniger tijd mocht dalen beneden voormeld minimum aantal, blijven de
resterende bestuursleden, casu quo het resterende bestuurslid, een bevoegd college vormen, tot de
eerstvolgende algemene ledenvergadering, welke in de bestaande vacature(s) dient te voorzien.
2. Uitsluitend leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
3. Het fungerend bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
welke tezamen het dagelijks bestuur vormen en als zodanig meer in het bijzonder zijn belast met de
leiding van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Overigens verdeelt het bestuur zijn
werkzaamheden in onderling overleg.
Het is niet mogelijk dat twee of meer functies in één persoon worden verenigd.
4. Voor een te vervullen vacature in het bestuur wordt door het bestuur een voordracht opgemaakt,
welke wordt vermeld bij de oproep tot de desbetreffende algemene vergadering.
Tot veertien dagen vóór de vergadering kunnen eveneens personen schriftelijk worden voorgedragen
bij het bestuur door tenminste vijf leden.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. Een aftredend bestuurslid
is terstond herbenoembaar.
In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien, tenzij het bestuur, in het geval het aantal
bestuursleden nog niet beneden het vereiste minimum is gedaald, besluit een vacature niet te doen
vervullen.
6. Bestuursleden defungeren door overlijden, bedanken en eindigen van het lidmaatschap.
Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering, mits
het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen.
7. Het bestuur vergadert zo vaak een of meer bestuursleden zulks wenselijk achten.
8. In de bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid één stem uit.
9. Besluiten door het bestuur worden met tenminste volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen genomen.

10. De vergadering voorziet zelf in zijn voorzitter en een notulist, die van het verhandelde in de
bestuursvergadering notulen houdt. Deze notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter
der vergadering en de notulist.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 9.
1. Van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vertegenwoordigen twee personen
gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, of het sluiten
van overeenkomsten waar bij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
VERMOGEN.
Artikel 10.
1. Het bestuur doet van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig boekhouden dat de rechten
en verplichtingen van de vereniging daaruit te allen tijde kunnen worden gekend.
2. Het bestuur doet per het einde van het elk verenigingsjaar de boeken afsluiten en daaruit een balans
per die datum, alsmede een staat van ontvangsten en uitgaven over het algemene boekjaar opstellen
welke als rekening en verantwoording aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden
voorgelegd.
3. De in lid 2 bedoelde stukken worden gecontroleerd door een door de algemene vergadering aan te
wijzen kascommissie, die daarover verslag uitbrengt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 11.
1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van de leden van de
vereniging gehouden, in welke vergadering het bestuur verslag uitbrengt over het afgelopen
verenigingsjaar, de jaarrekening ter goedkeuring wordt voorgelegd, de begroting van het komende
jaar wordt vastgesteld, in vacatures wordt voorzien, de contributie van de leden over het lopende jaar
wordt vastgesteld en de minimum bijdrage van donateurs eventueel herzien wordt.
2. Overigens worden algemene vergaderingen gehouden zo vaak het bestuur zulks wenselijk acht.
3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen indien een aantal leden,
gezamenlijk bevoegd tot het uitbrengen van tenminste een/tiende gedeelte van het in totaal door de
gezamenlijke leden van de vereniging in een vergadering uit te brengen aantal stemmen, zulks
schriftelijk onder opgave van redenen en de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt.
Indien het bestuur op grond van een dergelijk verzoek niet binnen vier weken een vergadering bijeen
roept, zijn de gezamenlijke verzoekers bevoegd de vergadering bijeen te roepen.
4. De algemene vergaderingen worden door of namens het bestuur schriftelijk bijeengeroepen op een
termijn van tenminste tien dagen. De oproep vermeldt de agenda van de vergadering.
5. Over toelating van anderen dan ereleden en leden beslist de vergadering.
6. De vergadering voorziet zelf in haar voorzitter en notulist.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter van de desbetreffende vergadering tezamen met
degene die de notulen van die vergadering heeft gehouden, welke personen de notulen ook tekenen.
STEMRECHT.
Artikel 12.
1. Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, voor
zover de statuten geen andere meerderheid voorschrijven.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij door het bestuur of de vergadering schriftelijke
stemming wordt verlangd.
Stemming over personen, of zaken bij acclamatie is eveneens mogelijk.
3. Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verworven, vindt een
tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt
herstemd tussen de personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden,

danwel degene die het grootste aantal stemmen verkreeg en degene(n) die het grootste aantal van
de daarna grootste aantal stemmen verkreeg / verkregen.
Bij deze derde stemming is een gewone meerderheid beslissend; staken dan de stemmen, dan
beslist het lot.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 13.
1. Het bestuur kan onder goedkeuring van de algemene vergadering een huishoudelijk reglement
vaststellen ter nadere regeling van zodanige onderwerpen, als gewenst worden geacht, uiteraard met
dien verstande dat dit reglement niet strijdig mag zijn met de wet en met deze statuten.
2. Een aldus opgesteld huishoudelijk reglement kan door het bestuur onder goedkeuring van de
algemene vergadering worden gewijzigd of opgeheven.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.
Artikel 14.
1. De statuten van de vereniging kunnen, op voorstel van het bestuur of van tenminste een zodanig
aantal leden als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/vierde gedeelte der stemmen, slechts
worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Het besluit behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van het betreffende voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 15.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2. Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
3. In geval van ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de
algemene vergadering een of meer anderen tot liquidateur benoemt.
4. Bij het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding dient door die vergadering tevens de
bestemming van het eventueel batig saldo van de liquidatie te worden bepaald. Die bestemming
dient zo na mogelijk overeen te komen met het doel van de vereniging, dan wel dient bestemd te zijn
voor een nader te bepalen onderwijskundig doel, met dien verstande dat die bestemming nimmer
mag inhouden dat het liquidatiesaldo ten goede komt aan de leden van de vereniging.
SLOTBEPALING.
Artikel 16.
In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

