DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN

Burgerpersoneel
de vereniging I Geza menlíke OfÍicieíen Verenigingen lÀ4iddelbaar en Hoger
Dêfensie

statutair gevestigd te Den Haag
zoals deze luiden na statutenwiiziging op l l juli20l2
verleden voor mr. J.H.M. Grijman5, notaris te's-Gravenhage

bij

Naam en zetêl
Artikel 1
1. De vereniging draagl de naam: Gezamenlíke Officieren
VerenigingenlMiddelbaaÍ en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie. Hierna te
noemen: "iede.atie". De federatie draagt de afkorting GOV N4HB.
2. Zij heefl haaÍ zelel te Den Haag.
Ooel
Adikel 2
1. Het doel van dê federatie is:
a. bij te dragen tot hel in stand houden van een voor haar taak berekende
deÍensieorganisatie;
b. hel behartigen van de individuele en collectieve belangen van de leden.
2. Zij tracht dit doel ondeÍ meeÍ te berelken door.
a. van haaÍ standpuntte doen blijken;
b. veÉegenwoordiging van de federatie in en samenwerking met die
instellingen of particulieren waar dat voor de belangen van de leden nuttig
is, evenals het deelnemen in of het toezicht houden op andêíe organên,
indien dal bevorderlík is voor het bereiken van de na te slíeven
doelstellingen;
c. aansluiting bij êen (vak)centrale teneinde deelte kunnen nemen aan het
georganiseerd overleg als bedoeld in het Besluit georganiseerd overleg
sector Defensie,
d. het geven van steun en voorlichling aan, evenals het coordineren van de
werkzaamheden van de aangesloten verenigingên en van werkgroepen en
commissies van de tedeÍatie:
e het behartigen van individuele en collectieve belangen van leden op hêt
gebied van financiéle- en sociale rechtszêkerheid,
f. het oprichten en in stand houden van diensten en inslellingen ten dienste
van de leden.
Ouur
Artikel 3
1. De federatie is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de federatie is gelijk aan het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel4
Leden van de federatie kunnen zijn:
1. officieren die zijn benoemd bij de Nederlandse deÍensieorganisatie;
2. middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie;
3. gêwezen oíficieren van de NedeÍlandse deÍensieorganisatie;
4. gewezen middêlbaaÍ en hoger burgerpersoneel van Defensie;
5. zij die in burgerlÍke openbare dienst als geestelík vezorger doorlopend bij
de Nederlandse defensieorganisatie weíkzaam zijn ofzij die als geestelijk
vezorger bij de Nederlandse defensieorganisaiie werkzaam zijn geweest;
6.
malitairen in opleiding tot officier bij de Nederlandse krijgsmachl;
7. verenigingen die bovengenoemde categoÍÍeên in hun ledenbestand
hebben toegelaten en die de doelstellingen uit aÍtikel 2 onderschrijveni
L nabestaanden (de langstlevende en/of de kinderen) van de ledên.
Artikel 5
Op voodracht van het bestuur kan door de algemene ledenraad het
erelidmaatschap worden aangeboden die zich bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt - voor de federatie
Toelating

Artikel 6
De algemene ledenÍaad beslist over het toelaten van de verênigingen, zoals
bedoeld in artikel4 sub g.
Het bestuur beslisl over het toelaten van de ovêÍige leden.
Bij niet toêlaten als lid door hel bestuur kan de algemene ledenraad alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt bij een natuurlijk peÍsoon:
dooí opzêgging van het lid.
door overlijden van het lid.
door opzegging door de federatie
dooí ontzetting door de federatie.
Het lidmaatschap van een veÍeniging als bedoeld in artikel4, sub 7., eindigt
door vollooiing van haar liquidatiê/ontbinding, door verêffening of door
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oPzegging.

Opzegging van het lidmaatschap door een natuurlijk persoon kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het
bestuur mêt inachtneming van een opzegtermUn van tenminste vier weken, dus
voor één december.
lndien de opzegging niet tÍdig heeft plaats gevondên, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstuolgende boekjaar.
Het lidmaatschap kan door het bestuur op verzoek van het lid onmiddellijk
worden beèindigd indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmáátschap te laten voodduren.
Opzegging van het lidmaatschap namens de federatie kan gedurende het
lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
wanneer een lid, na daartoe (bij herhaling) schriftelijk te zijn aangêmaand,
op één november niet vollêdig aan zÍn geldelijke verplichtingen jegêns de
federalie over het lopende boekjaaÍ heeff voldaan alsdan eindigt het
lidmaatschap pêr één november.
wannêer het lid hêêft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gêsteld.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneêr redelijkeMijs van de federatie niet kan worden
gêvergd hel lidmaatschap te laten voortdurên.
De opzegging geschiêdt steeds schrlftelijk indien wenselijk met opgave van
rêdenen.
Ontzetling van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in slrijd mel de siatuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt
wanneeÍ het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het
besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd
binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij
de algemene ledenraad. Gedurende de beroepstermrjn en hangende het
beroep is hêt lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemÍecht.
WanneeÍ het lidmaatschap in de loop van eên boekjaar eindigt, blíjft de
jaarlijkse
bijdrage voor het geheeldoor het lid verschuldigd, tenzij het bestuuÍ anders
beslist.
Opzegging van hel lidmaatschap door een vereniging kan slechts geschieden
tegên het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schrjftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermajn van tenminste één boekjaar. lndien de
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opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het volgende boekjaar.

Contributies
Artikel 8
1. ledeÍ lid is jaarlijks eên conkibutie verschuldigd. De hoogte van de contributie
wordt vastgesteld door de algemene ledenraad.
2. Ereleden betalen geen contributie.

Besluut
Artikel I
1. Het bestuuÍ bestaat uit tênminste drie en ten hoogste zeven natuuílijke
personen. Het aantal wodt door de algemene ledenraad vastgesteld ên
vastgelegd in het huishoudeliik reglement.
De voozitter wodt in functie gekozen door de algemene ledenraad op
voordracht van hêt bestuur.
ledere vereniging als bedoeld in artikêl 4 sub 7 benoemt uit zijn leden één lid
dat in die hoedanigheid deel uitmaakt van het bestuur. Een vereniging als
bedoeld in artikel 4 sub 7 heeft te allen tijde het recht dit bestuurslid te schorsen
ofte ontslaan. De overige bestuursleden woden benoemd door de algemene
ledenraad. Eén be6tuurder zal een burgerdeíensiemedewerker zijn. Daamaast
zal als secretaÍis één van de vriigestelde íunctionarissen opkeden. Het is
verkieslÍk dat de taak van penningmeester door een
burgerdefensiêmedewerker zal worden vervuld.
Een voordracht tot benoêming van leden van het bestuur door vijfení,vintig of
meeÍ leden, dient voor het begin van de vergader:ng van de algêmêne
ledenraad schÍiftelijk bij de voorzitter van het bestuur te worden ingediend. Een
voordracht is niet bindênd.
Bestuursleden worden benoemd voor een pêriode van dÍie jaaí. Onder een jaar
wordt te dezên verstaan de periode tussen twêe opeenvolgende jaaÍlijkse
vergaderingen van de algemene ledenraad. De bestuursleden treden af volgens
een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftÍedend
bestuurslid is herbenoêmbaar.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene
ledenÊad worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenraad
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/deÍde van de
geldig uitgeblachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer dê algêmene ledenraad niet binnên drie
maanden daarna tot ontslag hêêft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesle d zich in de algemene ledenraad te verantlvoorden en
kan zich daaÍbij door een raadsman doen btjstaan.
lndien het aantal bestuuÍsleden benêdên het in lid 1 vermeldê minimum is
gedaald, blijft het besluur niettemin bevoegd doch tiidens de eerstkomende
algemene ledenraad dient in de vacature te worden voorzien.
Het bestuur heeft het recht om tussentijds een nieuw bestuurslid aan te stellen
ter goedkeuring tijdens de eerstvolgende vergadering van de algemene ledenraad.
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AÍtikel 10
1. Het bestuur is belast mêt het besturen van de ÍedeÉiie.
2. Hel bestuur is, met voorafgaande goedkeuÍing van de algemene ledenraad,
bevoegd le besluiten lot het aangaan van overeenkomsten tot verkrÍging,
veÍvreemding oÍ bezwaring van registergoederen ên tot het aangaan van
overeenkomsien waarbij de federatie zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derdê sterk maakt ofzich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn vêrántwoordelijkheid bepaalde onderdêlen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waaNan dê leden door het bestuur
worden benoemd ên ontslagen.
Het bêstuur is bêvoegd om adviêswerkgroepen in le stellen, waatuan de leden
door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

4.

Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de federatiê in en builen rechte.
2. De veíegenwoordigingsbevoegdheid komt mêde toe aan de voozitier tezamen
met de secretaris ofde penningmeesler, dan welde sêcaetaÍis tezámen met de
pênningmêêster.
Algemêne Ledenraad
Artikel 12
1. Dê algemene ledenraad bêstaat uit minimêêl vijften(15) leden, die gekozen
worden door de leden van de verenigingen als bedoêld in êrtikel4 sub 7 en de
individuele leden- leder lid van de federatie alsmede ieder lid van de
vercniqingen als bedoêld in artikel4 sub 7 hebben één siem.
2. Elk lid van de ledenraad heêft één stêm bij dê algemene ledenraad. Elk lid van
dê ledenraad kan zich ter vergadering en bij de uiloefening van
het stemrêcht door een ander ledenraadslid doen vertegênwoordigen mits bï
schriftelijke volmacht. Eên ledenraadslid mag ten hoogste twee
lêdenÉadsledên vedegenwoordigen.
3. De algemene ledenraad dient een weerslag tê zÍn van de diversiteit
van de leden van de federatie. Elke drie jaar zal dê vêrdeling over de
verschillende catêgoriêén wordên aangepasl- De samenstelling van de
algêmene lêdênraad en de wjjze van verkiezing van de leden kan nader worden
geregeld bij huishoudelijk reglement
Artikel 13
1. De vergaderingen van de algemene ledenraad worden geleid door de voozitter
van het bestuur ol bij diens afwezighêid, door de vice-voozitter van het
bestuur. De vootzitter hêêft geên stemrecht.
2. Stemmingen kunnen schriftelijk en mondeling worden gêdaan. Stemmingen
over personen gebêuren altijd schriftelijk. De door de vooÊittêr ter vergadering
uitgesproken conclusie omtrent de uitslag van een stêmming, is beslissend.
Hêtzêlfdê geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd
geslemd over een niet schriflelijk voorstel. Wordt echter onmiddeÍlijk na het
uitspreken van een oordeel van de vootzittêr dejuistheid betwist, dan vindt êên
niêuwe stêmrÍing plaats, indien de meerderhêid van dê vê€adering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelÍk of schriftelijk geschiedde, een
stêmgerêchtigde dit veíangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
Íechtsgevolgen van de oorspronkelUke stemming.
3. Van het têr vêrgadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een dooÍ de voozitter aangewezen persoon. Deze notulen
worden in de eerstvolgendê vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door
dê vootzittêr en de secretaris van de vergadering ondertekend.
4. Dê vergadêdngên van de algemene ledeníaad worden gehouden in de
gemeentê
waarin dê federatie statutair is gevestigd.
Artikel 14
1. De algemene ledenraad heeft ondermêêr 1ot laak het goedkeurên van de
begroting, hel goedkeuren van hetjaarverslag, het controleren van hel bêstuur
ten aanzien van de opgedlagen laken en het verlenen van decharge.
2. De algemêne lêdenraad vergadert tenminstê tu/ee keea perjaar_ Tevêns

kan op schriftelijk ve.zoek ten minstê één/tiende gedeelte van de
leden(natuurlijke personen) van dê federatie danwel op vezoek van een
vereniging als bedoeld in artikel4 sub 7 danwel op verzoêk van één/tiende
gedeelte van de leden van de algemene ledenraad, onder opgave van te
behandelen ondeMêrpen, de algemenê ledenraad vêrplicht worden een
vergadeing bijeen te roepen, te houden binnen vier wêken na indiening van het

3.
4.
5.

6.
7.
8.

vezoek.
De vergaderingen van de algemene ledenlaêd zijn toegankelijk voor alle leden
en de leden als bedoeld in artikel 4 sub 7.
Slechts de leden van de algemene ledenraad hebben stemrecht Een geschorst
lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schoísing wordt
behandeld ên is bevoegd daarin het woord te voêren
Allê bêsluiten waar omtrent bij dewetofbij dezê statuten geên grote
meerderheid is voorgêschreven, worden genomen blj gewone meerderheid van
geldig uiigebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
vooÉtel veMoÍpen. Staken de stemmen btj verkiezing van pêrsonen, dan
beslist het lot. lndien dê verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een meederhêid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee
peEonen, die hêt grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar.
Aan de algêmene ledenraad komen in de federatie alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet oÍ de statuten aan andere organen zijn opgedragen
Voor ieder bêsluit moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.

Statutenwijziging
Artikel 15

'1.

Wijziging van de statuten of van het huishoudelÍk reglement kan slechis
plaatshêbbên door een besluii van de algemene lêdenraad, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
De leden van dê algemene ledenraad dienen tenminste veertien dagen voor de
datum van vergaderen het voorsteltot wijziging met een toelichting te
ontvangen.Voor de wjziging van de statuten en het huishoudêlijk reglement
geldt dat het voorstel tot wijziging tênminste één week voor de datum van
vergadêrên op de websitê geplaatst moet zijn. De verenigingen als bêdoeld in
artikel 4 sub 7 dienen hêt voorstei een week van tevoren schíiftelijk te hebben
ontvangen.
Tol wijziging van de statuten kan door de algemene ledenraad slechts worden
besloten met een meeÍdêrheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst dan in werking nadat daarvan een notariële
is opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
statutênwijziging te doen vêrlijden.
De besluursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
staiutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statulen, zoals
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van hêt door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken gehoudên register.
De statuten alsmede het huishoudelijk reglement slaan vermeld op dê website.
Ontbinding en vereffening
Artikel 1q
Het bepaalde in artikel 15lêden 1,2,3 isvan overêênkomstige toepassing op
een besluit van de algemene ledenraad tot ontbinding van de federatie.
De algemene lêdenraad stelt bij haaÍ in hei vorige lid bedoelde besluit de
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bestemming vast voor het batig saldo, en weÍ zovêel mogelijk in
overeenstemming met het doêl van dê fêderatiê.
De vereffening gêschiedt door het bestuur.
Na de ontbinding blijft de íêderatiê voodbestaan voor zover dit tot vereffening
van haarvêrmogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
ln stukken ên aankondigingên die van de federatie uitgaan, moeten aan haar
naam wordên toegevoegd dê woorden "in liquidatie".
De vereffening eindigt op het lijdstip waarop geen aan de vereffenaar bêkende
baten meer aanwezig zijn.
De boeken en bescheiden van de ontbonden federatie moetên worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vêreffening. Bêwaarder is degene die
de vercffênaars als zodanig is aangewezen.
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Reglementen
Artikel 17
'1. Dê organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de ÍedeEtie kunnen
nader geregeld worden in afzondeÍlÍke reglementen; de reglemêntên van dê
federáie worden door de algemênê ledênraad vástgesteld.
2. Een reglement mag geen bepalingen bêvattên, die stíjdig zijn mêt de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel í5 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Artikel í8
ln alle gevallen waar in dêzê statuten of in een huishoudelijk íeglement niet is
vooE ien, beslist het bestuur. De besluit moêt door de algemene ledênraad wordên
bekrachtigd.

