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Statuten Bestuurdersvereniging ChristenUnie  
Ingaande 4 juli 2013 
 
 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1.  
 
1. De vereniging draagt de naam Bestuurdersvereniging ChristenUnie. 
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. 
3. In deze statuten wordt onder de ChristenUnie verstaan: de vereniging ChristenUnie, gevestigd te 

Amersfoort. 
 
 
GRONDSLAG. 
Artikel 2. 
 
De vereniging staat op de grondslag van de ChristenUnie, zoals die omschreven wordt in de 
Uniefundering. De Uniefundering staat thans vermeld in artikel 3 van de statuten van de ChristenUnie. 
 
 
DOEL EN WERKWIJZE. 
Artikel 3. 
 
1. De vereniging heeft ten doel: haar leden te ondersteunen zodat deze vanuit hun christelijk geloof, 

onderdeel uitmakend van een levende christelijke gemeenschap, allen samen en ieder op zijn of 
haar eigen bestuurlijke of politieke plek, een adequate, effectieve en consistente politieke 
boodschap kunnen laten horen.  

 
2. De vereniging wenst haar doel onder meer te bereiken door: 

- de politieke vorming en ondersteuning van het persoonlijk functioneren van de leden door 
middel van studie, individueel advieswerk, voorlichting, publicaties en bijeenkomsten, 

- het, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut, uitgeven van het studieblad, 
- het organiseren van doelgroepactiviteiten en 
- het ontwikkelen van de vereniging als interactieve netwerkorganisatie. 

 
 
LIDMAATSCHAP. 
Artikel 4.  
 
1. Als lid van de vereniging worden toegelaten zij die: 

a. lid zijn van de ChristenUnie en 
b. als politiek ambtsdrager namens de ChristenUnie actief zijn. 

 
2. Voorts kunnen als lid van de vereniging worden toegelaten zij die: 

a. lid zijn van de ChristenUnie en 
b. niet als politiek ambtsdrager, maar anderszins actief zijn binnen het openbaar bestuur. 

 
 
TOELATING EN SCHORSING. 
Artikel 5.  
 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet toelating tot lid kan de 

ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 
2. Het bestuur beslist omtrent schorsing. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met 

opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering open. 
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EINDE LIDMAATSCHAP. 
Artikel 6.  
 
1. Het lidmaatschap eindigt op een in de wet aangegeven wijze. 
 
2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de 

vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
Opzegging geschiedt door het bestuur.  

 
3. Ontzetting 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.  
 
4. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met 

opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage naar 

rato verschuldigd. 
 
 
CONTRIBUTIE EN ANDERE GELDMIDDELEN. 
Artikel 7.  
 
1. De ledenvergadering stelt een contributieregeling vast.  
 
2. Ieder lid van de vereniging is verplicht de door de ledenvergadering vastgestelde contributie te 

voldoen. De geldmiddelen van de vereniging bestaan voorts uit contributies, giften en andere 
inkomsten.  

 
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 8. 
 
1. Het bestuur, dat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van tenminste vijf personen 

bestaat,  kent: 
a. een voorzitter, die in functie door de ledenvergadering wordt benoemd en  
b. algemene bestuursleden, die door de ledenvergadering worden benoemd. 

 
2. Slechts leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd. 
 
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 

Het kan daarnaast voor elk van hen een vervanger aanwijzen. 
 
4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: 

a. het voltallige bestuur, 
b. de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid of 
c. de vice-voorzitter tezamen met een ander bestuurslid. 

 
 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – SCHORSING BESTUUR. 
Artikel 9. 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 

ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen zes maanden 
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
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2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreden. De aftredende is eenmaal herbenoembaar. 

 
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken; 
c. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 
d. door ontslag door de rechter. 

 
 
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING. 
Artikel 10. 
 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 

laten houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, zijn jaarverslag uit 
over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en 
de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze 
stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt ondertekening van één of meer 
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de 
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting 
nakomen. 

4.  De algemene vergadering benoemt uit de leden een commissie bestaande uit twee 
commissieleden en twee plaatsvervangende commissieleden, die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting 
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en 
inzage van de boeken en bescheiden der kiesvereniging te geven. 

6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing indien omtrent de 
getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering een verklaring wordt overgelegd 
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende de door de wet 
voorgeschreven termijn te bewaren. 

 
DE LEDENVERGADERING. 
Artikel 11. 
 
1. De leden vergadering is de algemene vergadering van de vereniging. Aan de ledenvergadering 

komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere 
organen zijn opgedragen.  

 
2. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. 
 
 
BIJEENROEPING VAN DE LEDENVERGADERING. 
Artikel 12. 
 
1. Het bestuur roept de ledenvergadering ten minste één maal per jaar bijeen en voorts, 

a. zo dikwijls het dit wenselijk acht,  
b. wanneer het daartoe volgens de wet of volgens statuten of reglementen verplicht is, of  
c. op schriftelijk of elektronisch vastgelegd verzoek van ten minste een tiende van de leden. 

Het bestuur is na een dergelijk verzoek verplicht tot het bijeenroepen van een 
ledenvergadering binnen een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 
verzoek. 
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2. Indien aan het verzoek als bedoeld in het vorige lid, onder c, binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het 
bestuur de ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de 
vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan 
bestuursleden belasten met de leiding der vergadering. 

 
3. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen: 

a. door een schriftelijk toegezonden uitnodiging of 
b. door een langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare uitnodiging.  
De uitnodiging bevat in ieder geval de te behandelen onderwerpen. 

 
4. De termijn voor het toezenden van de uitnodiging bedraagt ten minste zeven dagen 

voorafgaande aan de datum van de ledenvergadering, de datum van de uitnodiging en die van de 
ledenvergadering niet meegerekend. 

 
 
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 13. 
 
1. Leden hebben toegang tot de ledenvergadering. Niet-leden hebben eveneens toegang tot de 

ledenvergadering, tenzij het bestuur anders beslist. 
 
2. Ieder lid heeft één stem. 
 
 
LEIDING LEDENVERGADERING – NOTULEN. 
Artikel 14. 
 
1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter van de vereniging, of 

door een door het bestuur aangewezen technisch voorzitter. 
 
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gemaakt, die door de voorzitter en de 

notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de ledenvergadering bijeenroepen kunnen 
een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of 
van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 
 
BESLUITVORMING LEDENVERGADERING. 
Artikel 15. 
 
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

 
 
STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 16. 
 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van 

de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. 

 
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. 

 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 
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4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
 
 
ONTBINDING. 
Artikel 17. 
 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in 

de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
 
2. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de vereffening van 

het vermogen van de ontbonden vereniging door de bestuurders. 
 
3. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit tot ontbinding een bestemming gegeven 

overeenkomstig de doelstelling van de vereniging of ten behoeve van een algemeen nut 
beogende instelling. 

 
4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende de door de wet 

voorgeschreven termijn na afloop der vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars 
als zodanig is aangewezen. 

 
 
SLOTBEPALING. 
Artikel 18.  
 
In gevallen waarin deze statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen niet voorzien, beslist het 
bestuur. 
 

 

Aldus vastgesteld krachtens besluit van de ledenvergadering Bestuurdersvereniging 

ChristenUnie d.d. 23 maart 2013. 

 
 


