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Aan : Leden NVRR 
Van : Bestuur 
Datum : 18-05-2017 
Betreft : Aanpassing Statuten 

Voorgenomen Aanpassingen 

In de ALV van november 2016 zijn onderstaande aanpassingen besproken en akkoord bevonden. In de 
ALV van mei 2017 zijn de voorgenomen aanpassingen nogmaals besproken en, na discussie, akkoord 
bevonden. Omdat het vereiste quorum niet aanwezig was moeten de voorgenomen wijzigingen tijdens 
de Bijzondere ALV op 19 juni worden vastgesteld.  

Statuten 
Het huidige artikel wordt op de volgende onderdelen aangepast: 

 ook niet-leden zitting kunnen hebben in het bestuur als bestuurslid (lid 2)

 termijn kwaliteitszetel AR aanpassen (lid 7)

In rood de voorgenomen aanpassingen in artikel 10 van de statuten. 

Bestuur 
Artikel 10 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun
midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd al dan niet uit de
leden van de vereniging, met inachtneming van het hierna in dit lid en lid 3 en lid 4 bepaalde.
De meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden dient te bestaan uit leden van de
vereniging. Met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde kunnen nooit meer dan drie
niet-leden als bestuurder tegelijk zitting hebben in het bestuur.
De voorzitter van de vereniging wordt rechtstreeks door de algemene ledenvergadering
benoemd en kan ook buiten de leden van de vereniging worden gekozen.
De algemene ledenvergadering stelt tevens het aantal bestuursleden vast.

3. Tot het doen van een voordracht voor benoeming van bestuursleden zijn zowel bestuur
alsmede tenminste tien leden gezamenlijk bevoegd.
Ten minste vier weken voor de dag van de vergadering waarin één of meer - vacatures in het
bestuur moeten worden vervuld, worden de vacatures door de secretaris ter kennis van de
leden gebracht.
Een voordracht door tien of meer leden gezamenlijk moet twee weken voor - de aanvang van
de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Een der bestuurszetels wordt qualitate qua ingevuld door een vertegenwoordiger van het
college van de Algemene Rekenkamer.

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot
schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
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6. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna 
tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 
algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen 
bijstaan. 

7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met uitzondering 
van de benoeming van de vertegenwoordiger van het college van de Algemene Rekenkamer als 
bestuurslid van de vereniging, welke voor onbepaalde tijd wordt benoemd. Onder een jaar 
wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene 
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is tweemaal onmiddellijk 
herbenoembaar. 

8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het 
bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

9. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 
tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. 

 
 


