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Artikel 1
Naam, duur, zetel
1.1
De vereniging draagt de naam VERENIGING HUISOMROEPEN
NEDERLAND, hierna ook te noemen: VHN. Onder huisomroepen worden verstaan
de organisaties van vrijwilligers die zich zonder winstoogmerk bezighouden met het
op legale wijze brengen van radio- of televisieprogramma’s voor doelgroepen. Deze
doelgroepen bestaan hoofdzakelijk uit personen die ziek, oud of gedetineerd zijn.
1.2
De VHN is opgericht op zevenentwintig april negentienhonderd vijfentachtig en
is aangegaan voor onbepaalde tijd.
1.3
De VHN is gevestigd te Amersfoort.
Artikel 2
Doel
2.1

De VHN stelt zich ten doel:
het bevorderen en begeleiden van datgene wat dienstig kan zijn tot
ontwikkeling en verbetering van het huisomroepwerk in Nederland;
het behartigen van de belangen van de leden;
het onderhouden van contacten met overheden en instanties die van nut
kunnen zijn voor de leden.
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Artikel 3
Middelen
3.1

De VHN tracht dit doel te bereiken:
-door een goede relatie en verstandhouding te bevorderen met natuurlijke of
rechtspersonen die op een of andere manier van belang zijn voor of betrokken
zijn bij het huisomroepwerk;
-door het uitgeven van een verenigingsperiodiek;
-door het verzamelen van (voor de genoemde activiteiten benodigde)
financiële middelen;
-door alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4
Lidmaatschap, toelating
4.1
4.2

4.3
4.4

De VHN kent leden en ereleden.
Leden zijn huisomroepen die zich als lid hebben aangemeld en als zodanig
door het bestuur zijn geaccepteerd. Bij niet toelating door het bestuur kan een
kandidaat-lid dat voldoet aan de kenmerken als genoemd in artikel 1, eerste lid
van de statuten, aan de Algemene Ledenvergadering verzoeken alsnog als lid
toegelaten te worden.
Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun bijzondere verdiensten
voor het huisomroepwerk, op voorstel van het bestuur, door de Algemene
Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Het bestuur houdt een register bij waarin alle namen en adressen van de
leden en ereleden zijn opgenomen. Dit register is op aanvraag voor elk lid
beschikbaar.

Artikel 5
Einde van het lidmaatschap
5.1

Het lidmaatschap eindigt:
a.
wanneer een lid ophoudt te bestaan;
b.
bij overlijden van een erelid van de VHN;
c.
door schriftelijke opzegging bij het secretariaat van de vereniging voor
één november van het lopende kalenderjaar. Deze opzegging gaat in vanaf
het volgende kalenderjaar;
d.
door opzegging namens de VHN. Deze opzegging kan gebeuren
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij
de statuten gesteld, te voldoen; wanneer hij zijn financiële verplichtingen
tegenover de VHN niet nakomt; en ook wanneer redelijkerwijs van de VHN
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
e.
door royement. Dit royement kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de VHN handelt;
wanneer een lid illegale middelen voor het huisomroepwerk gebruikt of het
huisomroepwerk in zijn algemeenheid schaadt dan wel de VHN op onredelijke
wijze benadeelt.
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5.2

5.3

5.4

Wanneer het bestuur besluit aan een lid opzegging namens de VHN kenbaar
te maken kan het betreffende lid een met redenen omkleed beroep instellen bij
de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering beslist over
de opzegging met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de behandeling van
het beroep in de vergadering verweer te voeren.
Voor royement is nodig, dat het bestuur in een Algemene Ledenvergadering
een met redenen omkleed voorstel indient. Het bestuur stelt het lid hiervan
uiterlijk twee maanden voor de betreffende Algemene Ledenvergadering
schriftelijk in kennis. De Algemene Ledenvergadering beslist over het
royement met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het
betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de behandeling van het
voorstel in de vergadering verweer te voeren.
De besluiten genoemd onder 5.2 en 5.3 worden schriftelijk aan het lid
meegedeeld.

Artikel 6
Bestuur
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

Het bestuur bestaat tenminste vijf (5) leden met een maximum van negen (9)
leden, die voor de periode van vier (4) jaar worden gekozen.
Bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd.
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit medewerkers van de leden, doch dient
tenminste voor de helft plus één uit medewerkers van de leden te bestaan.
De leden van het bestuur worden bij volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen door de Algemene Ledenvergadering (in functie)
benoemd. Zowel het bestuur als een lid is bevoegd een voordracht voor de
leden van het bestuur te doen. De wijze van het doen van een voordracht
wordt nader bij reglement geregeld.
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de
overige bestuursleden.
Een lid van het bestuur kan maximaal twéé functies bekleden. De voorzitter
kan slechts de functie van voorzitter bekleden.

Artikel 7
Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing
7.1

7.2

7.3

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is onmiddellijk
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt op het moment dat een bestuurslid zijn
medewerking aan een lid heeft beëindigd, met dien verstande dat het
bestuurslid bevoegd is zijn bestuurlijke periode van vier jaar volledig vol te
maken.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
-door bedanken;
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7.4

-door onder curatele stelling, verklaring in staat van faillissement, aanvrage
van surseance van betaling of verlies op enige andere wijze van de vrije
beschikking over zijn vermogen van of door een bestuurslid;
-door zijn periodieke aftreden zonder herbenoeming;
-door overlijden van het bestuurslid.
Elk bestuurslid kan worden geschorst door het bestuur. Binnen twee maanden
na schorsing moet een bijzondere Algemene Ledenvergadering
bijeengeroepen worden, die bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen een besluit tot opheffing van de schorsing neemt of een
besluit tot ontslag neemt. Een schorsing die niet binnen vier maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 8
Besluitvorming van het bestuur
8.1

8.2

Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden onder
verantwoordelijkheid van de secretaris of diens plaatsvervanger notulen
opgemaakt, die in een volgende vergadering door het bestuur worden
vastgesteld. In afwijking van datgene wat de wet hierover bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter over de totstandkoming en de inhoud van een besluit
niet beslissend. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee
bestuursleden dit nodig achten.
Bij huishoudelijk reglement worden nadere bepalingen aangaande
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur gegeven.

Artikel 9
Bestuurstaak, vertegenwoordiging
9.1
9.2

9.3

9.4
9.5

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de VHN.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht binnen drie maanden een Algemene
Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan
de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het
bestuur worden benoemd. In het huishoudelijk reglement zal hieraan een
nadere invulling worden gegeven.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen.
Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering
nodig voor het besluiten tot:
I.
onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van
rechtshandelingen en verrichten van investeringen die een bij
huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan.
II.
a.
het huren en verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen;
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b.
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de VHN een
bankkrediet wordt verleend;
c.
het ter leen verstrekken van gelden;
d.
het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, maar met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen die
geen uitstel kunnen lijden;
e.
het aannemen van giften en legaten indien hieraan een
voorwaarde is verbonden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.
9.6

De VHN wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester (dan wel hun respectievelijke
plaatsvervangers).

Artikel 10
Jaarverslag, rekening en verantwoording
10.1 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
10.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de VHN zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit steeds haar rechten en plichten kunnen
worden gekend.
10.3 Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar aan de Algemene Ledenvergadering zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn beleid in het afgelopen
jaar.
10.4 De penningmeester is gehouden per halfjaar het bestuur tussentijds een
financieel verslag te overleggen ter toetsing van de begroting.
10.5 Op de eerste bestuursvergadering van het verenigingsjaar legt de
penningmeester een voorlopige begrotingsopzet voor aan het bestuur; na
voorlopige goedkeuring door het bestuur wordt deze begroting aan de
Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Dit dient op de
jaarvergadering te gebeuren.
10.6 Zolang de voorlopige begroting niet is vastgesteld door de jaarvergadering, is
het bestuur gerechtigd om per maand per begrotingspost uitgaven te doen ter
grootte van een twaalfde deel van de uitgaven van het afgelopen boekjaar.
10.7 De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt van haar bevindingen verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
10.8 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige laten bijstaan.
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Artikel 11
Algemene Ledenvergadering
11.1 De Algemene Ledenvergadering van de VHN bestaat uit de
vertegenwoordigers van de leden. Aan de Algemene Ledenvergadering
komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
11.2 Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een
Algemene Ledenvergadering gehouden, zijnde de jaarvergadering. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel
10 met het verslag van de aldaar genoemde commissie, en ook de begroting
voor het dan reeds lopende boekjaar;
b.
de benoeming van de in artikel 10.7 genoemde commissie;
c.
voorziening in eventuele vacatures en/of het instellen van nieuwe
(betaalde) functies;
d.
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering;
e.
het vaststellen van de contributie voor de VHN.
11.3 Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
11.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende (1/10)
deel van de leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier 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 door verzending van de oproep aan alle leden.
Artikel 12
Toegang en stemrecht
12.1 Algemene Ledenvergaderingen zijn vrij toegankelijk voor leden, bestuursleden
en ereleden, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten, dit ter
beoordeling van de Algemene Ledenvergadering. Geschorste leden en
geschorste bestuursleden hebben geen toegang, behalve bij de behandeling
van de schorsing.
12.2 Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene
Ledenvergadering.
12.3 Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem.
12.4 Ereleden hebben geen stemrecht, maar wel het recht van advies.
12.5 Een lid kan zijn stem via een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten
uitbrengen.
12.6 Een lid dat door andere leden gemachtigd is dient voor de Algemene
Ledenvergadering een mandatenlijst te overhandigen. Het verleende mandaat
is door het lid ondertekend.
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Artikel 13
Voorzitterschap, notulen
13.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of
diens plaatsvervanger.
13.2 Van het verhandelde in elke vergadering maakt de secretaris of een ander
door de voorzitter aangewezen persoon notulen, die door de voorzitter en de
secretaris of door hun plaatsvervangers worden ondertekend, na door de
Algemene Ledenvergadering te zijn vastgesteld. Zij die de vergadering
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
kennis van alle leden gebracht.
Artikel 14
Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
14.1 Het ter Algemene Ledenvergadering 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.
14.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer een meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
14.3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten
van de vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een tiende (1/10)
van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet een tiende (1/10) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt binnen vier weken, maar niet eerder dan twee weken daarna, een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten.
14.4 Alle stemmingen over personen gebeuren schriftelijk. Over zaken kan
mondeling worden gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie, ook over personen, is mogelijk tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
14.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft gekregen, heeft een tweede stemming plaats. Ingeval van een
voordracht vindt een tweede stemming over de voorgedragen kandidaten
plaats. Heeft op dat moment opnieuw niemand de volstrekte meerderheid
gekregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de
volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij over twee personen is gestemd
en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet begrepen de
tweede stemming, wordt telkens gestemd over de personen, op wie bij de
voorgaande stemming is gestemd, evenwel met uitzondering van de persoon
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op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht. Is bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie
van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen worden
uitgebracht. Ingeval bij een stemming over twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
14.6 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, is het verworpen.
14.7 Blanco, verminkte of onduidelijke stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
14.8 Indien in een vergadering ALLE leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen,
over alle aan de orde komende onderwerpen (dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of ontbinding). De dan genomen besluiten zijn rechtsgeldig,
ook al heeft geen oproeping plaatsgehad, is deze niet op de voorgeschreven
wijze gebeurd of is enig ander voorschrift over het oproepen en houden van
vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
Artikel 15
Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering
15.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
behoudens het bepaalde in artikel 11.4. De oproeping gebeurt schriftelijk aan
de adressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 4, lid 4.
15.2 De termijn voor de oproeping bedraagt minimaal vier weken.
15.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en ook de
daarop betrekking hebbende stukken toegezonden, onverminderd het
bepaalde in artikel 17.
Artikel 16
Contributie, geldmiddelen
16.1 De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die door de
Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld.
16.2 De geldmiddelen worden gevormd door:
-contributie van de leden;
-subsidies;
-schenkingen, legaten en erfstellingen;
-alle overige wettig verkregen baten.
Artikel 17
Statutenwijziging
17.1 In de statuten van de VHN kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
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17.2 Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vier
weken voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
17.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een tiende (1/10)
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet een tiende (1/10) van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar
niet eerder dan twee weken daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan
de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee
derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
17.4 Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan binnen
een termijn van zes maanden een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 18
Ontbinding
18.1 De VHN kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing.
18.2 Een besluit tot ontbinding van de VHN behoeft tenminste twee derde (2/3) van
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde
(2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde (2/3)
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken,
maar niet eerder dan twee weken daarna, een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
18.3 Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die tijdens het besluit tot
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook door een unaniem besluit van de Algemene
Ledenvergadering een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.
Artikel 19
Liquidatie
19.1 Na het besluit tot ontbinding van de vereniging zal de liquidatie van haar zaken
gebeuren door het bestuur, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders
besluit.
19.2 De liquidateuren doen van hun liquidatie rekening en verantwoording in de
Algemene Ledenvergadering.
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19.3 Van de liquidatierekening moet van de dag der oproeping tot na de afloop van
de dag waarop de vergadering wordt gehouden een afschrift kunnen worden
opgevraagd.
19.4 De goedkeuring van de liquidatie door de Algemene Ledenvergadering strekt
de liquidateuren tot décharge.
Artikel 20
Huishoudelijk reglement
20.1 De Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
20.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de
statuten van de VHN.
Artikel 21
Geschillen algemeen
21.1 In alle gevallen waarin de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien,
dan wel haar bepalingen onduidelijk worden geacht, beslist het bestuur.
21.2 Over alle geschillen aangaande de uitleg van deze statuten wordt, voor zover
niet opgedragen aan het bestuur, beslist door de Algemene
Ledenvergadering.

Deze statuten zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VHN
op 12 mei 2007. Zij treden in werking de dag nadat de notariële akte, waarin deze
statuten zijn opgenomen, is verleden (25-05-2007).
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