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STATUTEN
NAAM, ZETEL EN OPRICHTING
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam van:
“Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL”.—
2. De vereniging heeft haar zetel in Woerden.
3. De vereniging is bij akte van oprichting de dato zes en twintig mei negentien—
honderd negen en vijftig opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
1. Het doel van de vereniging is het bevorderen en overdragen van wetenschap—
en techniek op het gebied van installaties in gebouwen en andere
gebouwgerelateerde voorzieningen.
2. De vereniging beoogt het gestelde doel te bereiken door:
a. Het coördineren, stimuleren en/of zelf ter hand nemen van;
theoretisch onderzoek;
laboratorium- en praktijkonderzoek;
voorlichting door literatuurdocumentatie, het verzorgen van al dan niet—
periodieke publicaties, het organiseren van lezingen, conferenties,
congressen en dergelijke en anderszins;
de voorbereiding en vaststelling van normen;
de opleiding en de nascholing van hen, die op het gebied van de
installatietechniek werkzaam zijn en/of werkzaam willen worden.
b. Het bevorderen van goede betrekkingen met andere organisaties en
instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.
c. Het bevorderen van de band tussen de leden van de vereniging onder
andere via regionale activiteiten.
d. Het bevorderen van praktisch en wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van installaties in gebouwen en andere gebouw gerelateerde
voorzieningen.
e. Andere wettige middelen.
LEDEN
Artikel 3.
1. De leden worden onderscheiden in:
a. Ereleden.
b. Leden van verdienste.
-

-

-

-

-
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c. Gewone leden.
d. Buitengewone leden.
Daarnaast heeft de vereniging:
e. Bedrijfsleden.
f.
Kennispartners.
Deze twee laatste categorieën zijn geen leden in de zin der wet, doch hebben—
dezelfde rechten en plichten als de leden der vereniging (in de zin der wet), metuitzondering van het stemrecht in de Algemene Vergadering.
Onder lid of leden worden in deze statuten de ereleden, leden van verdienste,—
gewone leden en buitengewone leden, alsmede de bedrijfsleden en de
kennispartners verstaan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk
anders wordt bedoeld.
2. Teneinde als lid te kunnen toetreden dient aanmelding te geschieden bij het—
bestuur van de vereniging, dat over de toelating tot het lidmaatschap beslist.—
3. Stemrecht in de algemene vergadering hebben enkel de volgende leden:
a. Ereleden.
b. Leden van verdienste.
c. Gewone leden.
d. Buitengewone leden.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid.
b. Door opzegging van het lid.
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer hetlid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze
statuten of in reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen—
jegens de vereniging en uit reglementen en de gedragscode niet nakomt,—
als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden—
het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in—
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of—
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts—
geschieden met ingang van het einde van het verenigingsjaar waarin opgezegd-
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wordt, met een opzegtermijn van tenminste een maand. Indien er contractueel—
afwijkende lidmaatschapstermijnen zijn overeengekomen, kan slechts worden—
opgezegd tegen het einde van deze termijn.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te—
zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de—
kennisgeving van het besluit gemotiveerd verweer/beroep open bij het bestuur.—
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
BESTUUR
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen uit de leden—
voor de tijd van drie jaren. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast,
waarin is voorzien in zoveel mogelijk gelijkmatige bestuurswisselingen en
waarin rekening is gehouden met de zittingsduur van bestuursleden.
In het Huishoudelijk Reglement wordt een maximale aaneengesloten
zittingsduur geregeld.
In tussentijdse vacatures wordt zo snel mogelijk voorzien.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door stemming in de
algemene vergadering in functie benoemd.
3. De wijze van kandidaatstelling en verkiezing van leden van het bestuur wordt—
geregeld in het huishoudelijk reglement.
4. Bestuursleden dienen zelf Gewoon Lid van de vereniging te zijn bij aanvang—
van, en tijdens, hun bestuursperiode.
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BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allentijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door bedanken.
b. Door periodiek aftreden krachtens het rooster van aftreden.
BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur
bevoegd. In tussentijdse vacatures wordt zo snel mogelijk voorzien.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd—
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren—
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging—
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkmaakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op—
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden—
gedaan.
4. Onverminderd het in lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd:
a. Door het bestuur.
b. Door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, hetzij door de voorzitter ende penningmeester gezamenlijk.
c. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer—
der bestuurders, evenals aan derden, om de vereniging binnen de grenzenvan die volmacht te vertegenwoordigen.
5. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van de jaarlijkse begroting die ter—
goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
VERENIGINGSBUREAU
Artikel 9.
1. De algemene vergadering stelt een verenigingsbureau in, dat tot taak heeft het—
beleid van de vereniging uit te voeren en de verenigingsorganen behulpzaam tezijn bij hun activiteiten.
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Aan het hoofd van het verenigingsbureau staat een directeur, die wordt
benoemd, geschorst of ontslagen, door het bestuur. De directeur legt
verantwoording af aan het bestuur van de vereniging. Binnen het toegekende—
budget regelt de directeur de personele en materiële functies van het
verenigingsbureau.
JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10.
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten—
en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder—
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en—
verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken—
van het bestuur. Omwille van de continuïteit van deze commissie, kunnen
de leden van de commissie tweemaal worden herbenoemd. De financiële—
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en—
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een—
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle—
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.
6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene—
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een—
andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien
jaren lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 11.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,—
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens—
2.
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verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een
algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering—
komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 10 methet verslag van de aldaar bedoelde commissie.
b. De benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar.
c. Voorziening in de vacatures in het bestuur.
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping—
voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit—
wenselijk acht.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende gedeelte—
van de stemgerechtigde leden, met een ondergrens van 30, verplicht tot het—
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer danvier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 15 en kunnen zo nodig zelf in de leiding van die
vergadering voorzien.
TOEGANG TOT EN STEMRECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, waarbij bedrijfsleden—
het recht hebben zich te doen vertegenwoordigen door maximaal twee
natuurlijke personen.
Geen toegang hebben geschorste leden en niet-leden (met uitzondering van—
personen die op uitnodiging van het bestuur of de directeur aanwezig zijn en—
medewerkers van het verenigingsbureau).
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 genoemde personen beslist het
bestuur.
3. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de—
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het
stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
4. Leden, die niet geschorst zijn, hebben elk een stem voor zover zij
-

-
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stemgerechtigd zijn conform artikel 3.3.
5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten—
uitbrengen. Dat andere lid mag maximaal door twee leden gemachtigd worden.—
6. Voor de toepassing van lid 3 is vereist dat de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan—
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit—
voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend
gemaakt.
7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds—
voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn—
slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene
vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van—
de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan—
nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de
veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor—
die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze—
stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene
vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht,—
kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering
opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft
uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de
vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan—
treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als
voorzitter op. Wordt ook in deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan—
voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het behandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt onder
verantwoordelijkheid van de voorzitter en de secretaris. De inhoud van de
notulen wordt ter kennisname van de leden gebracht en aan de volgende
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algemene vergadering ter goedkeuring aangeboden en na goedkeuring ten
bewijze daarvan door de voorzitter van die vergadering en de secretaris
ondertekend.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door—
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd—
werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld—
oordeel de juistheid daarvan door meer dan 10 van de aanwezigen betwist, danvindt een nieuwe telling (bij schriftelijke stemming) of stemming (bij hoofdelijke—
stemming) plaats. Door deze nieuwe telling of stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke telling of stemming.
3. Alle besluiten van de leden waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen—
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een volstrekte—
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer deze statuten voor een besluit een quorum-vereiste stellen, geldt dat,—
wanneer dat quorum niet aanwezig is, er een nieuwe vergadering zal worden—
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken nade eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met de
voorgeschreven meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde afgevaardigden.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Wordt bij een verkiezing over personen bij eerste stemming geen volstrekte—
meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming, of in geval van een
bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid dan vindt
herstemming plaats tussen hen, die bij de tweede stemming tegelijkertijd het—
hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental
niet tegelijkertijd verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die—
bij de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordtbij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt
degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg geacht te
zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen
tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de
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jongste in jaren geacht te zijn gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, beslist de voorzitter.
7. Over zaken wordt mondeling, over personen in principe schriftelijk gestemd.—
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten briefjes. Besluitvorming is bij
acclamatie mogelijk, tenzij minimaal 10 aanwezige stemgerechtigden
hoofdelijke stemming verlangen.
8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in
een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,—
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of—
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met—
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen
oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of—
is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen ofeen daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk (per post of per e-mail) aan de adressen van deleden volgens het ledenregister.
De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen voor een gewone—
algemene vergadering, tenminste zes weken voor de jaarvergadering en
tenminste vier weken voor vergaderingen als bedoeld in de leden 1 van de
artikelen 17 en 18.
2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen
vermeld.
3. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van—
het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering—
kan worden deelgenomen, of stemgerechtigde de bevoegdheid toe te kennen—
om reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel stem uit te brengen, wordt dit bij de oproeping bekend
gemaakt onder vermelding van voorwaarden.
GELDMIDDELEN
Artikel 16.
-
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1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Jaarlijkse bijdragen van de leden.
b. Jaarlijkse bijdragen van de bedrijfsleden.
c. Jaarlijkse bijdragen van de kennispartners.
d. Andere baten.
2. Ereleden betalen geen jaarlijkse bijdrage en geen deelnamegelden voor
activiteiten van de vereniging.
3. Indien de voorgestelde verhoging van de bijdragen van leden, bedrijfsleden en—
kennispartners meer is dan 3%, worden deze op voorstel van het bestuur door—
de algemene vergadering vastgesteld.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
1. In de statuten van de vereniging kan, tenzij artikel 14, lid 9 van toepassing is,—
geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar—
wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorsteltot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste twee weken voor de—
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging—
woordelijk is opgenomen, aan de leden toezenden en op een daartoe geschikteplaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid—
van tenminste twee derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.—
Wijzigingen op straffe van nietigheid dienen bij notariële akte tot stand te
komen.
ONTBINDING
Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding moet worden genomenmet een meerderheid van tenminste drie vierde gedeelte van de geldig
uitgebrachte stemmen. Ter vergadering moeten minimaal 50% van de leden—
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aanwezig zijn.
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt na vereffening,—
zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de vereniging.
De vergadering wijst tevens de vereffenaren aan en belast bij voorkeur de
laatste in functie zijnde bestuursleden met de vereffening.
REGLEMENTEN
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen ter regeling—
van onderwerpen die in de statuten niet geregeld zijn.
2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of—
deze statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 20.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist—
het bestuur, dat van deze beslissing verslag doet in de eerstvolgende algemene—
vergadering.

