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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de vereniging: Vereniging 
van Milieuprofessionals, na statutenwijziging bij akte op 17 december 
2009 verleden voor notaris mr. Theodorus Antonius de Hair te Oisterwijk. 

NAAM, ZETEL EN DUUR 
Artikel 1 
1.	 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Milieuprofessionals. 
2. Zij heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch.
 
Artikel 2
 
De vereniging is opgericht op dertien oktober negentienhonderd zes en
 
tachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 3 
De Vereniging van Milieuprofessionals biedt een platform van en voor 
milieuprofessionals en bevordert de formulering van doordachte en 
weloverworgen oplossingen voor milieuvraagstukken. 
Artikel 4 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a.	 het ondersteunen van milieuprofessionals en hun instellingen door 

middel van het stimuleren van intercollegiaal contact en 
kennisuitwisseling; 

b.	 het spelen van een onafhankelijke rol in het maatschappelijke debat 
over milieu en duurzaamheid; 

c.	 het bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied en het werkveld. 
LEDEN 
Artikel 5 
1.	 Lid van de vereniging kunnen zijn: 

a.	 natuurlijke personen die werkzaam zijn dan wel zijn geweest of 
interesse hebben in de milieusector; 

b.	 alle al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen die mede 
het belang van de milieukunde dienen en wier leden, medewerkers 
of aanhangers beroepsmatig bij het milieu betrokken zijn of zijn 
geweest. 

2.	 De onder lid 1 sub a b bedoelde leden wijzen als vertegenwoordigers 
(een of meer) natuurlijke personen aan. 

Artikel 6 
1.	 Het lidmaatschap eindigt door: 

a.	 overlijden van leden natuurlijke personen en ontbinding van leden 
rechts pe rsonen; 

b.	 opheffing of ontbinding van de vereniging; 
c.	 opzegging door het lid; 
d.	 opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een 

lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de 
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statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs 
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren; 

e.	 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 door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het 
secretariaat één (1) volledige maand voor het verlopen van het 
lidmaatschapsjaar. 

3.	 Opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door 
het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen 
schriftelijk in kennis stelt van het desbetreffende besluit onder 
vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. 
Het lid heeft gedurende één maand na de ontvangst van de 
kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; 
dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. 

4.	 Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien 
gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die 
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging 
of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn. 

5	 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 
blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. 

BESTUUR 
Artikel 7 
1.	 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, hierna te noemen 

WM-bestuur, bestaande uit tenminste zeven en ten hoogste twaalf 
bestuursleden, die door de algemene vergadering worden benoemd. 

2.	 Als zodanig zijn benoembaar natuurlijke personen die lid van de 
vereniging zijn. 

3.	 Indien het WM-bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal 
bestuursleden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, 
onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te 
voorzien. 

4.	 Voor de benoeming van bestuursleden worden door het WM-bestuur 
kandidaten gesteld. 

5.	 Bovendien kunnen de kandidaten worden gesteld door tenminste tien 
leden of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte 
van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, indien 
de namen der kandidaten uiterlijk veertien dagen voor de verkiezing 
schriftelijk aan de voorzitter worden medegedeeld, vergezeld van een 
schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde(n). 

Artikel 8 
1.	 De Algemene Vergadering benoemt één van de leden van het WM
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bestuur tot voorzitter. Het WM-bestuur dient daartoe een aanbeveling 
in. Het WM-bestuur benoemt één van zijn leden tot plaatsvervangend 
voorzitter. Het WM-bestuur benoemt één van zijn leden tot secretaris. 
Het WM-bestuur benoemt één van zijn leden tot penningmeester. 
Secretaris en penningmeester treden, totdat het WM-bestuur anders 
beslist, op als elkaars vervanger. 

2.	 De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de 
vereniging. 

Artikel 9 
1.	 De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van vier jaar. 

Bij hun aftreden kunnen zij eenmaal voor een gelijke periode worden 
herkozen. 

2.	 Bij een tussentijdse vacature is ten aanzien van de zittingstermijn van 
het nieuwe bestuurslid het gestelde onder lid 1 van toepassing. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING 
Artike! 10 
1.	 Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a.	 door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b.	 door bedanken; 
c.	 door periodiek aftreden. 

2.	 Voorts kan elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is 
benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden 
ontslagen. Het bestuur kan om dringende redenen een bestuurslid 
schorsen in afwachting van het besluit tot ontslag in de eerstvolgende 
algemene vergadering. Indien alsdan door de vergadering niet tot 
ontslag wordt besloten, eindigt de schorsing. 

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 11 
1.	 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bewaring van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een 
schuld van een ander verbindt en tot het aangaan van overige 
rechtshandelingen. 

2.	 De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 
gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur als bedoeld in 
artikel 8 lid 2. 

WERKVERBANDEN 
Artikel 12 
1.	 Met goedkeuring van het bestuur kunnen secties, commissies, 

redacties en andere organen worden opgericht ten behoeve van de 
afzonderlijke groepen van leden of ter behartiging van bepaalde 
onderdelen van de werkzaamheid van de vereniging. 
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Secties worden opgericht voor onbepaalde tijd en organiseren 
tenminste tweemaal per verenigingsjaar een activiteit op het terrein 
van een hun bij oprichting door het bestuur toegewezen thema binnen 
hun aandachtsgebied. 
Commissies ontvangen van het bestuur een welomschreven opdracht 
en bestaan slechts gedurende een door het bestuur vast te stellen 
periode. 
Redacties worden benoemd voor uitgaven onder auspiciën van de 
vereniging. Een redactie kan bestaan uit een redactievoorzitter, 
hoofdredacteur, eindredacteur, penningmeester en zoveel andere 
redacteuren als nodig zijn voor de desbetreffende werkzaamheden. 
Redacties worden opgericht voor onbepaalde tijd. 

2.	 Indien secties gedurende twee jaar niet als zodanig hebben 
gefunctioneerd, kan het bestuur besluiten tot opheffing. 

Artikel 13 
Redacties leggen jaarlijks verantwoording af aan het bestuur door het 
overleggen van een beknopt verslag van de activiteiten en de gemaakte 
onkosten en eventuele baten. Redacties zijn onafhankelijk bij het bepalen 
van de inhoud van de geschreven media. Achteraf kan het bestuur wel de 
redacties ter verantwoording roepen ten aanzien van de inhoud, met name 
als het belang van de leden dan wel de doelstelling van de vereniging 
hiermee in het geding is. Het bestuur kan - na overleg met de redactie 
een redactiestatuut vaststellen, waarin onder andere de doelstellingen, de 
werkwijze, de positie van de verschillende redacties, de werkwijze, 
verhouding bestuur en redactie en alle andere van belang zijnde zaken 
worden vastgelegd. Daarbij zal de inhoudelijke onafhankelijkheid van de 
redactie gewaarborgd blijven. 
BUREAU 
Artikel 14 
De vereniging kan beschikken over een bureau voor het vervullen van 
taken die voortvloeien uit haar doelstelling en het verrichten van 
werkzaamheden ten behoeve van het secretariaat. 
Artikel 15 
De dagelijkse leiding van het bureau berust bij een directeur, die daarvoor 
verantwoordelijk is tegenover het bestuur. Dit is uitgewerkt in het 
directiestatuut. 
Artikel 16 
Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur. De directeur kan in dienst 
zijn van de vereniging dan wel op andere wijze arbeidsrechtelijk aan de 
vereniging zijn verbonden. De aan het bureau te verbinden medewerkers 
met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht worden op voordracht 
van de directeur door het bestuur benoemd en ontslagen. 
GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE 
Artikel 17 
1.	 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a.	 contributies; 
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b.	 subsidies en andere bijdragen; 
c.	 bijzondere baten. 

2.	 De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast 
te stellen contributie te betalen. Zij kunnen daartoe in categorieën 
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 

ALGEMENE VERGADERINGEN 
Artikel 18 
1.	 Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene 

vergadering en hebben daarin ieder één stem. 
De vertegenwoordiger van het in artikel 5 lid 1 sub b bedoelde lid 
brengt eveneens één stem uit. 

2.	 Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 
laten vertegenwoordigen. 

Artikel 19 
1.	 Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit 

wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de 
statuten verplicht is 

2.	 De leden worden - behalve in spoedeisende gevallen - tenminste 
veertien dagen van tevoren schriftelijk dan wel per e-mail onder 
opgave van de agenda en de plaats van de vergadering ter 
vergadering opgeroepen. 

3.	 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek - onder opgave van de te 
behandelen onderwerpen - van tenminste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 
termijn van niet langer dan zes weken. Indien aan het verzoek binnen 
drie weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 
vergadering bijeenroept. Een aldus bijeengeroepen algemene 
vergadering wijst haar eigen voorzitter aan. 

4.	 In de vergadering bedoeld in artikel 20 lid 2 komen mede aan de orde: 
a.	 de voorziening in vacatures in het bestuur; 
b.	 de vaststelling van de jaarlijkse contributie; 
c.	 de vaststelling van de rekening en verantwoording over het 

afgelopen verenigingsjaar en de begroting voor het komende 
verenigingsjaar; 

d.	 het verslag over de werkzaamheden in het afgelopen jaar; 
e.	 de lopende en nog te verrichten werkzaamheden van het bestuur 

en een beleidsplan voor het komende jaar. 
Artikel 20 
1.	 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. 

2.	 Het bestuur brengt in een algemene vergadering, te houden binnen 
zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, hierna te 
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noemen de jaarvergadering, zijn verslag uit over dit verenigingsjaar en 
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en 
lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd 
bestuur. 

3.	 Alle jaarstukken van de vereniging moeten worden gecontroleerd door 
een accountant. Het rapport van de accountant wordt ter inzage van de 
leden gelegd. 

4.	 Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene 
vergadering strekt tot décharge van het bestuur. 

5.	 Het bestuur is verplicht de stukken bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar 
te bewaren. 

Artikel 21 
1.	 De algemene vergaderingen en andere vergaderingen worden geleid 

door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij beider 
ontstentenis of belet treedt één der andere bestuursleden door het 
bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in 
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

2.	 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 voorzover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

3.	 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid 
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

BESLUITVORMING 
Artikel 22 
1.	 Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 

besluiten van de organen van de vereniging genomen met (volstrekte) 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. Indien bij een verkiezing van 
personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft 
een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste 
aantal stemmen hebben behaald. 

2.	 Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, 
tenzij de voorzitter anders beslist. 
Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking 
van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken 
de stemmen wederom dan beslist de voorzitter. 
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

REGLEMENTEN 
Artikel 23 
Het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen worden 
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vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de algemene vergadering. 
Zij mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of 
met de wet. 
VERENIGINGSJAAR 
Artikel 24 
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig 
december. 
WIJZIGING DER STATUTEN 
Artikel 25 
1.	 De statuten kunnen worden gewijzigd en aangevuld bij besluit 

genomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen in een mede daartoe bijeengeroepen algemene vergadering. 

2.	 De vergadering kan alleen tot die veranderingen besluiten wanneer 
voorstellen zijn geplaatst op de agenda, of die het gevolg zijn van 
amendementen gedurende de vergadering op die voorstellen 
ingediend, voorzover deze amendementen zich beperken tot die 
artikelen tot welke verandering een voorstel op de agenda stond. 

3.	 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 
tien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
de voorgestelde 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. 
Hiervan wordt melding gemaakt op de agenda. 

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 onder overlegging van een uittreksel van de 
notulen van de vergadering. 

ONTBINDING 
Artikel 26 
1.	 De vereniging kan worden ontbonden bij een besluit genomen op 

dezelfde wijze als een besluit tot wijziging van de statuten. 
2.	 Ingeval van ontbinding is het bestuur met de vereffening belast. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten 
zoveel mogelijk van kracht. 

3.	 Bij ontbinding van de vereniging wordt door de algemene vergadering 
aan een eventueel batig saldo een bestemming gegeven in het belang 
van het milieu. 

INSCHRIJVING IN HET VERENIGINGSREGISTER 
Artikel 27 
1.	 De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het 

handelsregister en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een 
authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore 
van dat register neer te leggen. 

2.	 De bestuurders dragen zorg dat in bedoeld register steeds worden 
ingeschreven de naam, de voornamen en woonplaats van alle 
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bestuursleden. 
SLOTBEPALING 
Artikel 28 
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
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