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2021          Statuten Vereniging Dutch SMV Friends 
 
                     NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Dutch SMV Friends. 
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Ede (Gelderland). 
3. De duur van de vereniging is voor onbepaalde tijd. 
4. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 
                     DOEL EN MIDDELEN 

Artikel 2 
1. De vereniging stelt zich ten doel het SMV caravanbestand in Nederland rijdend en in 

                             optimale staat te houden. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. leden te informeren over en waar mogelijk bij te staan bij onderhoud en 
reparaties aan de hen toebehorende SMV caravans; 

b. het opzetten, aanvullen en bijhouden van een technisch archief; 
c. leden te ondersteunen in de onderdelenvoorziening voor de aan hen 

toebehorende SMV caravans; 
d. ten behoeve van leden en donateurs bijeenkomsten van sociale en/of 

technische aard te organiseren; 
e. alles te doen dat met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of hetgeen het bovenstaande kan bevorderen, een en ander in de 
ruimste zin van het woord. 

                     Artikel 3 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, 
donaties van begunstigers, erfrechtelijke verkrijgingen en eventueel andere 
baten. 
 

                     LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
De vereniging kent: 
1. leden; 
2. donateurs. 
Leden zijn zij, die als zodanig geaccepteerd zijn door het bestuur, in overeenstemming 
met de relevante bepalingen in het huishoudelijk reglement. 
Donateurs – natuurlijke- of rechtspersonen - zijn zij, die de vereniging met een 
jaarlijkse financiële bijdrage steunen. 

                    Artikel 5 
1. Personen die tot de vereniging wensen toe te treden, geven daarvan schriftelijk 

kennis aan het bestuur. Het bestuur beslist over toelating. In geval van niet-
toelating staat beroep open bij de algemene ledenvergadering. 

2. Na acceptatie verplicht het lid zich te houden aan de statuten en reglementen van 
de vereniging en eveneens aan die van de kampeerterreinen waar het lid verblijft 
met zijn SMV caravan. 
 

                    EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 

a. overlijden; 
b. opzegging door het lid; 
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c. opzegging door de vereniging; 
d. ontzetting. 

2. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden minimaal twee maanden 
voor het einde van het lopende jaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden wanneer een 
lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet na komt en als redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

                             De opzegging geschiedt door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 
4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer men in strijd met de statuten, 

                              reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke                    
                              wijze benadeelt. 
                              De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk                       
                              van het besluit, met opgaaf van redenen, in kennis gesteld. 
                              Binnen één maand na ontvangst van de aangetekende kennisgeving staat hem/haar de    
                              mogelijkheid tot instellen van beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering        
                              open.                        
                              De algemene ledenvergadering besluit in deze met een meerderheid van twee/derde   
                                             van de geldig uitgebrachte stemmen.  
                             Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

5. Financiële verplichtingen worden door opzegging of ontzetting van het lid niet 
teniet gedaan. 
 

                     HET BESTUUR 
Artikel 7 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, waaronder voorzitter, 

secretaris, penningmeester. 
2. Indien het bestuur uit minder dan drie leden bestaat, blijft het bestuur bevoegd 

en een bestuurslid zal dan meer dan één functie vervullen. 
 Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering    
 bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde   
 komt. 
 In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 
 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder   
 wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de  
 algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. 
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat 
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen 

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of 
b. de bestuurder is geschorst. 

3. De bestuursleden worden gekozen uit en door de stemgerechtigden in een 
ledenvergadering. De naam/namen van herkiesbare en/of nieuwe bestuursleden 
moeten tenminste veertien dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering 
schriftelijk bij het secretariaat worden aangemeld. De kandidaat bestuursleden 
kunnen door het bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden worden 
voorgedragen. 

4. De voorzitter wordt als zodanig gekozen; de overige bestuursleden verdelen de 
functies onderling. 

5. De leden hebben zitting gedurende drie jaren en treden af volgens een door het 
bestuur op te stellen rooster. Een via het rooster aftredend bestuurslid is terstond 
herkiesbaar. 
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6. Een bestuurslid is voor drie opeenvolgende termijnen verkiesbaar, tenzij de 
algemene ledenvergadering in een voorkomend geval anders bepaalt. 

7. Taakstelling van het bestuur wordt bij huishoudelijk reglement nader bepaald. 
                     Artikel 8 

Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. het beëindigen van het lidmaatschap der vereniging; 
b. aftreden; 

c. het verlies van algehele handelingsbevoegdheid; 
d. het huwelijk of het duurzaam samenleven van twee bestuursleden voor één van beide. 

                     Artikel 9 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging wordt tevens 
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. 
Het bestuur kan volmacht geven aan één of meer bestuurders alsmede aan anderen, 
zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen. 
 

                     COMMISSIES 
Artikel 10 
Ter ondersteuning van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een 
commissie instellen. 
 

                     ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 11 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn 
opgedragen. 

2. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De 
oproep geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of wordt hem/haar 
persoonlijk ter hand gesteld. De termijn voor de oproep bedraagt tenminste 
veertien dagen. 

                             Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
                             Het bestuur draagt er zorg voor dat voor de aanvang van de in lid 3 bedoelde  
                             algemene ledenvergadering het jaarverslag, de notulen van de vorige algemene  
                             ledenvergadering,  het financiële jaaroverzicht en de begroting voor het komende  
                             verenigingsjaar in het bezit worden gesteld van de leden. 

3. Het bestuur houdt na afloop van het verenigingsjaar binnen vier maanden een 
algemene ledenvergadering. 

                             Het bestuur brengt aan de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag over de gang  
                             van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en  
                             een staat van baten en lasten met toelichting aan de algemene ledenvergadering  
                             voor. Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de  
                             ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van  
                             redenen melding gemaakt. 

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 
kascontrolecommissie van ten minste twee personen alsmede een plaatsvervanger 
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascontrolecommissie 
onderzoekt de rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

                             Indien het onderzoek van de rekening bijzondere boekhoudkundige kennis vereist,  
                             kan de kascontrolecommissie zich door een deskundige laten bijstaan. 
                             Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste  
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                             inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage  
                             van de boeken en  bescheiden van de vereniging te geven. 
                             De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene   
                             ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een  
                             andere commissie. 

5. In de in lid 3 bedoelde algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde: 

a. goedkeuring van het jaarverslag en de notulen van de vorige 
algemene ledenvergadering van de secretaris; 

b. goedkeuring van de rekening en verantwoording van de penningmeester als 
bedoeld in lid 3 van dit artikel tezamen met het verslag van de in lid 4 
genoemde kascontrolecommissie, waarna de ledenvergadering het bestuur in 
casu de penningmeester décharge dient te verlenen voor het gevoerde beleid; 

c. benoeming van de leden van de in lid 4 van dit artikel 
genoemde kascontrolecommissie; 

d. goedkeuring van het beleid voor het komende jaar met de daarbij 
behorende begroting; het beleid voor het jaar daarop wordt indicatief 
vastgesteld; 

e. het vaststellen van de contributie voor het volgende verenigingsjaar; 
f. voorziening in eventuele vacatures bij het bestuur; 
g. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep voor de 

vergadering. 
6. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 

bestuur dit wenselijk vindt. 
                              Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal  
                              leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen  
                              in de algemene ledenvergadering, verplicht een algemene ledenvergadering   
                              bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van   
                              een dergelijk verzoek. 
                              Indien aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen  
                              de verzoekers zelf overgaan tot het bijeenroepen van een algemene   
                              vergadering. De verzoekers kunnen dan anderen dan de bestuursleden belasten  
                              met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 
                     Artikel 12 

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent 
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld 
voorstel. 

2. Stemgerechtigd zijn alle leden. Zij brengen ieder één stem uit. 
3. Een lid dat niet in een algemene ledenvergadering aanwezig is, kan bij schriftelijke 

volmacht voorzien van zijn/haar handtekening zijn/haar stem laten uitbrengen 
door een lid dat wel in een algemene ledenvergadering aanwezig is. Ieder lid mag, 
naast zijn/haar eigen stem, maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen. 

4. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; stemmen over zaken mondeling, tenzij 
de meerderheid der aanwezige leden tot schriftelijke stemming besluit. 

5. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van meer dan de helft van de 
uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten of de wet anders wordt bepaald. Blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

6. Bij staken van de stemmen over zaken wordt het onderwerp opnieuw in 
stemming gebracht. Staken de stemmen ten tweede male, dan wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen.  

7. Bij stemming over verkiezing van personen wordt voor iedere te vervullen vacature 
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een afzonderlijke schriftelijke stemming gehouden. 
                              Wanneer bij de eerste stemming voor een vacature geen van de kandidaten de   
                              vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, wordt een  
                              tweede stemming gehouden tussen de twee personen die bij de eerste stemming de  
                             meeste stemmen op zich hebben verenigd. 
                             Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen twee of meer personen  
                             in aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. In beide gevallen is   
                               vervolgens het grootste aantal behaalde stemmen beslissend. Indien bij een   
                               herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
 
                    HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 13 
Een daartoe uitdrukkelijk uitgeschreven ledenvergadering stelt vast en wijzigt op 
voordracht van het bestuur een huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement 
regelt de in de statuten genoemde taken, alsmede hetgeen volgens het oordeel van de 
algemene ledenvergadering daarvoor in aanmerking komt. 

                     Artikel 14 
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 
statuten of de wet. 

                     Artikel 15 
Bijzondere reglementen, welke door de ledenvergadering kunnen worden vastgesteld, 
maken deel uit van het huishoudelijk reglement. 
 

                     STATUTENWIJZIGING 
Artikel 16 
1. Wijziging van de statuten geschiedt door een besluit van een algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen. 

2. Een voorstel tot wijziging wordt gedaan door het bestuur of door tenminste tien 
van de stemgerechtigde leden. 

                    Zodanig voorstel met een woordelijke weergave van de voorgestelde wijziging dient  
                    tenminste twee weken voor de algemene ledenvergadering aan de leden kenbaar te    
                    worden gemaakt. 

3. De voorgestelde wijziging kan gedurende de vergadering worden gewijzigd en/of 
worden aangevuld. 

4. Een wijziging van de statuten treedt in werking nadat daarvan een notariële 
akte is opgemaakt. 

                    Ieder bestuurslid is bevoegd deze akte te ondertekenen. 
 
                    ONTBINDING 

Artikel 17 
Ontbinding van de vereniging vindt plaats bij besluit van een algemene 
ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 16 lid 1 en 2 is overeenkomstig van toepassing. 

                     Artikel 18 
1. Ingeval er bij ontbinding sprake is van een batig saldo dan bepaalt de algemene 

ledenvergadering de bestemming hiervan. De bestemming mag niet in strijd zijn 
met de doelstelling van de vereniging. 

2. De vereffening van het batig saldo geschiedt door daartoe aangewezen vereffenaars 
en bij afwezigheid daarvan door het bestuur. 

6.    Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 
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aankondigingen die van de vereniging uitgaan, dienen aan haar naam te worden 
toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

4.     De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel 
aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars dan wel 
het bestuur doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is 
ingeschreven. 
 

                     SLOTBEPALINGEN 
Artikel 19 
1. In alle gevallen waarin deze statuten niet in voorzien, beslist het bestuur. 
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan 
blijken. 
 

                     SLOT 


