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Statuten van de KNNV afdeling Drechtsteden 
 
Artikel 1 De Naam, de Zetel, de Duur, het Werkgebied en het Verenigingsjaar 
 

1. De vereniging draagt de naam KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE 
VERENIGING (afgekort KNNV) afdeling DRECHTSTEDEN. 

2. Zij is gevestigd te Dordrecht. 
3. Zij werd opgericht in 1904 voor onbepaalde tijd. 
4. Het werkgebied van de vereniging omvat: de provincie Zuid-Holland ten zuiden van Lek, 

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg. 
5. Het verenigingsjaar is, evenals het boekjaar, gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 2 Het Doel en de Middelen 
 

1. De vereniging heeft als doel: 
a. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze  
 kennis; 
b. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder
 haar leden doch ook buiten de vereniging; 
c. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin. 
 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het organiseren van excursies en lezingen, 
b. het organiseren van kampen en reizen, 
c. het organiseren van cursussen, 
d. het oprichten en instandhouden van afdelingswerkgroepen, 
e. het samenwerken met gelijkgerichte organisaties, 
f. het medewerken aan het oplossen van natuurhistorische vraagstukken, 
g. het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen, 
h. het uitgeven van een verenigingsblad, 
i. alle overige wettelijke middelen. 

 
Artikel 3 Het Lidmaatschap 
 

1. De vereniging kent een gewoon lid, een huisgenootlid en een erelid, hierna gezamenlijk aan te 
duiden als 'lid'. 

2. Het gewone lid is een natuurlijk persoon die zich als lid heeft aangemeld en als zodanig door het 
bestuur is toegelaten. 

3. Het huisgenootlid is een natuurlijk persoon die huisgenoot is van een gewoon lid en die zich als 
huisgenootlid heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten. Het huisgenootlid 
ontvangt niet de van de vereniging uitgaande geschriften. 

4. Het erelid van de vereniging is een lid dat zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt en als zodanig op voordracht van het bestuur is benoemd door de algemene 
vergadering, mits dat besluit werd genomen met een meerderheid van ten minste drievierde 
gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Het bestuur wordt geacht een persoon te hebben toegelaten als lid, tenzij het bestuur binnen een 
maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft medegedeeld de persoon niet 
toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de 
wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

6. Het lid betaalt jaarlijks een contributie waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt 
vastgesteld. 

 
Artikel 4 De Beëindiging van het Lidmaatschap 
 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid, 
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b. door opzegging door het lid, 
c. door opzegging namens de vereniging, 
d. door ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient aan het bestuur schriftelijk te worden 
medegedeeld ten minste twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de 
opzegging betrekking heeft. Bij gebreke daarvan duurt het lidmaatschap voort tot het einde van 
het daarop volgende kalenderjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur in 
geval van wanbetaling, alsook wanneer van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van 
redenen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer het lid handelt 
in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel 
de vereniging benadeelt. 

5. Van een opzegging namens de vereniging, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van 
ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering op de wijze als in het huishoudelijk 
reglement wordt bepaald. 

 
Artikel 5 De Donateurs 
 

1. Een donateur is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de vereniging steunt met een 
jaarlijkse geldelijke bijdrage of met een geldelijke bijdrage ineens en die als zodanig door het 
bestuur is toegelaten. 

2. Het bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon of rechtspersoon te hebben toegelaten als 
donateur, tenzij het bestuur binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van redenen 
schriftelijk heeft medegedeeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon niet toe te laten. Van een 
dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het 
huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

3. De donateur betaalt een bijdrage waarvan het minimum bedrag door de algemene vergadering 
wordt vastgesteld. 

 
Artikel 6 De Beëindiging van het Donateurschap 
 

1. Het donateurschap eindigt: 
a. door opzegging door de donateur, 
b. door opzegging namens de vereniging, 
c. door ontzetting, 
d. door de dood van de donateur dan wel, bij een rechtspersoon, door ontbinding  
 of beëindiging van de rechtspersoon. 

2. Opzegging door de donateur dient aan het bestuur schriftelijk te worden medegedeeld tenminste 
twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft. Bij 
gebreke daarvan duurt het donateurschap voort tot het einde van het daarop volgende 
kalenderjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van de donateur redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het donateurschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het donateurschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur in 
geval van wanbetaling, alsook wanneer van de vereniging niet kan worden gevergd het 
donateurschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van 
redenen. 

4. Ontzetting uit het donateurschap door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer de donateur 
handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, 
dan wel de vereniging benadeelt. 

5. Van een opzegging namens de vereniging, anders dan in geval. van wanbetaling, alsmede van 
ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering op de wijze als in het huishoudelijk 
reglement wordt bepaald. 
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Artikel 7 De werkgroep 
 

1. Een werkgroep als bedoeld in artikel 2 lid 2d, kan worden opgericht door tenminste drie leden 
gezamenlijk. 

2. Een werkgroep kan worden opgericht voor elk onderdeel van de veldbiologie, alsmede voor 
enige activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2. 

3. Het erkennen van een werkgroep geschiedt door het bestuur, na bereidverklaring van de 
oprichters om zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te 
onderwerpen. Wanneer het bestuur erkenning weigert, deelt het de redenen daarvan aan de 
oprichters mede. Van een weigering is beroep mogelijk op de algemene vergadering op de wijze 
als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. 

4. Alleen leden van de vereniging kunnen lid van de werkgroep zijn. 
5. De werkgroep legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat 

jaar toevertrouwde geldmiddelen voor 15 februari van het volgende kalenderjaar rekening en 
verantwoording af aan het bestuur in een gezamenlijke vergadering met het bestuur. 

6. Voor het overige is de werkgroep, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald 
in artikel 2 lid 1, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult. 

7. Een werkgroep wordt opgeheven wanneer de activiteiten door de leden van de werkgroep 
worden beëindigd of wanneer er minder dan drie leden zijn. In dat geval worden alle middelen 
van de werkgroep overgedragen aan de vereniging c.q. het bestuur. 

 
Artikel 8 De Algemene Vergadering 
 

1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit leden die ieder één stem kunnen 
uitbrengen. 

2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe die niet door de 
wet of de statuten aan de andere organen van de vereniging zijn toegekend. 

3. In de algemene vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen behandeld:  
a. het bestuursbeleid, waaronder het algemene verenigingsbeleid,  
b. de contributie en de begroting,  
c. het jaarverslag en het financieel verslag over het laatste verenigingsjaar,  
d. het benoemen van de leden van de kascommissie, 
e. de verkiezing van bestuursleden en de benoeming van een afgevaardigde naar de 
 Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV en een afgevaardigde naar de  
 Beleidsraad van de KNNV. 

4. Het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting behoeven de goedkeuring van de 
algemene vergadering. 

5. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht maar ten 
minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse vergadering vindt plaats binnen drie maanden na afloop 
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de vergadering. 

6. Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten 
minste ééntiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur verp1icht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee 
weken nadat het door het bestuur is ontvangen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers de 
vergadering schriftelijk bijeenroepen. 

7. De leden worden voor een algemene vergadering schriftelijk opgeroepen met inachtneming van 
een termijn van ten minste twee weken en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 
Aan de agenda kan een onderwerp worden toegevoegd dat ten minste een week voor de 
vergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend. Ter vergadering kan alsnog een agendapunt 
worden toegevoegd, tenzij ten minste éénvierde gedeelte van de stemgerechtigde leden zich 
hiertegen verzet. 

 
Artikel 9 De Kascommissie 
 

1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie. 
2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging. 
3. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. 
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4. De kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 

gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage 
van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

 
Artikel 10 Het Bestuur; zijn samenstelling 
 

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie 
en ten hoogste zeven leden. 

2. Een bestuurslid wordt door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een periode van 
drie jaar. Het lid is tweemaal direct herkiesbaar. De algemene vergadering kan een statutair niet 
herkiesbaar bestuurslid herkiezen, mits met een meerderheid van ten minste tweederde gedeelte 
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

3. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid gekozen 
voor een periode van drie jaar. In afwijking van het bepaalde onder 2 is de voorzitter driemaal 
direct herkiesbaar. 

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en verdeelt onderling de 
overige functies. 

5. Voor zijn leden wordt door het bestuur een rooster van aan- en aftreden opgesteld. 
6. Voor de verkiezing van leden van het bestuur stelt het bestuur kandidaten van wie de namen 

tegelijk met de agenda bekend worden gemaakt. Ten minste 25% van de leden gezamenlijk 
kunnen uiterlijk 28 dagen voor de algemene vergadering waarin de vervulling van de vacature 
aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen onder gelijktijdige 
overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen tegenkandidaat. Hierbij 
dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur gestelde kandidaat de 
tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met inachtneming van het hiervoor 
bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de vergadering gekozen. Indien voor een 
vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature voorzien door verkiezing. 

7. Een tussentijdse vacature in het bestuur ontstaat wanneer een bestuurslid ophoudt lid te zijn van 
de vereniging, als het bestuurslid bedankt of van zijn functie wordt ontheven, alsmede door 
ondercuratelestelling of de dood. De wijze van vervulling van een tussentijdse vacature wordt in 
het huishoudelijk reglement bepaald. 

8. De algemene vergadering is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te ontheffen mits 
dit besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste drievierde gedeelte van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin een zodanig aantal leden 
aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de stemmen. 

9. Indien het bestuur tijdelijk minder dan drie leden heeft blijft dit een wettig bestuur. In de 
ontstane vacature of vacatures binnen het bestuur dient ten spoedigste te worden voorzien.  

 
Artikel 11 Het Bestuur; de bevoegdheden 
 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigings-
bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. 

2. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het is tot 
alle bestuurs- en beheersdaden bevoegd, waaronder het in eigendom of in bezit verkrijgen of in 
beheer nemen en het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken. 
Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

3. Het bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de algemene vergadering. 
Het legt jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde 
financiële beheer en beleid binnen drie maanden na afloop van het boekjaar. Daarvoor zendt het 
bestuur een jaarverslag aan de leden, inhoudende ten minste de balans en de staat van baten en 
lasten met een toelichting. Dit financiële jaarverslag zal worden gecontroleerd door de 
kascommissie als bepaald in artikel 9. 

4. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, bestaande uit ten hoogste vier 
leden en daaraan bepaalde bevoegdheden delegeren. Van het dagelijks bestuur maken in elk 
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geval deel uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor het beleid dat door het dagelijks bestuur wordt gevoerd. 

5. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel ten minste twee van zijn leden 
wenselijk wordt geacht. 

6. Het bestuur kan besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden ter 
vergadering aanwezig is.  

7. Het bestuur kan buiten zijn vergadering een besluit nemen indien alle bestuursleden hierbij zijn 
betrokken en indien geen der bestuursleden hiertegen zich verzet. Van een dergelijk besluit 
wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt. 

 
Artikel 12 De Commissies 
 

1. Het bestuur kan onderdelen van zijn taak, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in 
aanmerking komen, delegeren aan een commissie. 

2. Een commissie bestaat uit ten minste drie leden. 
3. Het bestuur benoemt de leden van een commissie uit de leden van de vereniging en kan een 

benoeming intrekken. 
4. Het bestuur omschrijft de taak en de bevoegdheden van de commissie. 
5. De commissie legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat 

jaar toevertrouwde geldmiddelen voor 15 februari van het volgende kalenderjaar rekening en 
verantwoording af aan het bestuur in een gezamenlijke vergadering met het bestuur. 

6. Het bestuur kan te allen tijde inzage nemen in de boeken en in de overige administratie van de 
commissie. 

7. De leden van de commissie regelen hun functies onderling. 
8. Voor het overige is de commissie, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald 

in artikel 2 lid 1, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult. 
 
Artikel 13 De Stemming 
 

1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
3. Een blanco stem is een uitgebrachte, niet geldige stem. 
4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De vergadering kan 

zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen ook indien het personen betreft, mits geen der 
aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. 

5. De stemming over personen geschiedt door middel van briefjes. Er wordt per vacature gestemd, 
waarbij op het briefje de naam van de gewenste kandidaat wordt vermeld. 
Het stembriefje is ongeldig indien het geen of meer dan één naam bevat. De kandidaat die door 
middel van het aantal geldig uitgebrachte briefjes de volstrekte meerderheid heeft verkregen is 
bij eerste stemming gekozen. Wanneer geen van de voorgedragen kandidaten de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen wordt een herstemming gehouden. Deze stemming vindt plaats 
tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien kandidaten 
die behoren tot degenen op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht een gelijk aantal 
stemmen hebben verkregen worden deze alle bij de herstemming betrokken. Indien bij de 
herstemming wederom geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen heeft 
verkregen, wordt degene gekozen die de meeste stemmen op zich heeft verzameld. Indien bij de 
herstemming de kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot. 

6. Een stem wordt geacht ongeldig te zijn indien uit het briefje niet kan worden opgemaakt wat de 
wil van de stemmer is geweest. 

7. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
Artikel 14 Het Huishoudelijk reglement 
 

1. Alle aangelegenheden van de vereniging waarin de statuten niet voorzien, worden voor zover 
nodig bepaald, dan wel nader uitgewerkt bij een huishoudelijk reglement dat door de algemene 
vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. 
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2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. 
3. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste 

drie leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen 
algemene vergadering. 

 
Artikel 15 De Statutenwijziging 
 

1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat doel 
bijeengeroepen algemene vergadering, waarin een zodanig aantal leden aanwezig is als bevoegd 
tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de stemmen. 

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen indien het ten minste drievierde 
gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. 

3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig , dan kan tot statutenwijziging besloten worden op de 
volgende bijeengeroepen algemene vergadering met ten minste drievierde gedeelte van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden. 

4. Van elke wijziging wordt een notariële akte opgesteld. 
 
Artikel 16 De Ontbinding 
 

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit 
tot statutenwijziging. 

2. De algemene vergadering benoemt ten minste één natuurlijk persoon of rechtspersoon tot 
vereffenaar. 

3. Bij het ontbindingsbesluit wordt beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging, 
met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in artikel 2 lid 1. 

 
Artikel 17 Het Onvoorziene Geval 
 

In het geval waarin door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet wordt 
voorzien,.beslist het bestuur. 

 
 

 
Deze statuten zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering van 24 november 2006 geheel conform de 
procedure beschreven in artikel 15 van de statuten die tot die datum golden, waarvan verslag is gemaakt. 
 
 
Handtekening voorzitter 
 
 
 
 
 
Handtekening secretaris 

 


