Statuten
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: 'Nederlandse Caravan Club'. Zij is gevestigd te Ede.
DUUR
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd; zij is opgericht op twaalf januari negentienhonderd
zevenenvijftig en erkend door goedkeuring van haar statuten bij de Koninklijke Besluiten van
zevenentwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, eenentwintig juli
negentienhonderd zesenzestig en vier maart negentienhonderd tweeënzeventig.
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel: het bijdragen aan de bevordering van het toerisme met caravans in het
algemeen en dat van haar leden in het bijzonder, waarbij aan haar leden mogelijkheden worden
geboden om van andere kampeermiddelen gebruik te maken. Een en ander in de ruimste zin van het
woord, met inachtneming van de eisen van zorgvuldigheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN
Artikel 4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van clubweekenden, midweken, rally's en andere evenementen;
b. het door huur, aankoop of anderszins verkrijgen van terreinen waar haar leden kunnen
kamperen;
c. het maken van propaganda voor het caravantoerisme;
d. het op positieve wijze stelling nemen tegen al wat de goede naam van deze vorm van
toerisme kan schaden;
e. het zodanig regelen van de door haar ten behoeve van haar leden georganiseerde
activiteiten, al dan niet op clubterreinen, dat het milieu waarin deze activiteiten plaatsvinden
of waarin deze terreinen zijn gelegen, wordt ontzien binnen de daarvoor door de overheid
gestelde en te stellen regels;
f.

het onderhouden van relaties met gelijkgerichte rechtspersonen en organisaties;

g. het oprichten van, het deelnemen in en het samenwerken met andere rechtspersonen, die
een doel hebben dat dienstbaar kan worden gemaakt aan dat van de vereniging;
h. alle andere wettige middelen die aan gemeld doel dienstbaar kunnen worden gemaakt.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. De vereniging kent leden, leden van verdienste en ereleden. De vereniging kent tevens
donateurs; deze donateurs zijn geen leden.
2. Als lid kunnen door het bestuur worden toegelaten:
a Nederlanders;
b in Nederland domicilie houdende personen;
c niet-Nederlanders, na een daartoe door hen ingediend schriftelijk verzoek.
3. Leden van verdienste en ereleden zijn diegenen die door de algemene vergadering als
zodanig zijn benoemd op grond van de omstandigheid dat zij zich jegens de vereniging
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
4. Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die als zodanig door het bestuur zijn
toegelaten en die zich hebben verplicht tot het jaarlijks steunen van de vereniging met een
financiële bijdrage; het minimum van deze bijdrage wordt door de algemene
vergadering vastgesteld.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin van alle leden, leden van verdienste, ereleden en
donateurs worden vermeld de namen, adressen en woonplaatsen en geboortedata, casu quo
de data van oprichting en plaatsen van statutaire vestiging. Van de leden, ereleden en leden
van verdienste worden in dit register tevens vermeld de namen van hun
echtgenoot/echtgenote of partner.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
het lidmaatschap kan op diens verzoek overgaan op de in voormeld
ledenregister ingeschreven echtgeno(o)t(e) of partner;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur.
Dit dient te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar vóór
één december van dat jaar;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur.
Deze geschiedt onder opgave van redenen, hetzij omdat het lid langer
dan drie maanden nadat hij tot betaling daarvan is aangemaand in
gebreke is gebleven de contributie of andere door hem aan de
vereniging verschuldigde bedragen te voldoen, hetzij omdat voortduring
van het lidmaatschap om andere redenen redelijkerwijze niet van

de vereniging kan worden gevergd. Opzegging ontslaat een lid niet van
zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging;
d. door ontzetting.
Deze kan door het bestuur worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Van de ontzetting moet door het bestuur schriftelijk aan de betrokkene kennis worden
gegeven onder opgave van de reden(en).
3. Het bestuur kan om dringende redenen een lid schorsen gedurende een periode van
maximaal acht weken indien het bestuur verklaart een ontzetting te overwegen en in
verband daarmee een nader onderzoek te willen instellen. Het bestuur stelt het lid
schriftelijk onder opgave van reden(en) van zijn besluit tot schorsing hangende het
onderzoek op de hoogte. Indien de schorsing niet binnen acht weken wordt gevolgd door
een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is zij vervallen.
4. Het betrokken lid kan binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving tegen ontzetting
in verzet komen door zulks schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken. In dat geval wordt
de ontzetting geacht een schorsing te zijn tot de eerstvolgende algemene vergadering, welke
vergadering alsdan terzake een beslissing moet nemen.
5. Op de beslissing van het bestuur, nadat daartegen binnen vier weken geen verzet is
aangetekend, dan wel op de beslissing van de algemene vergadering op een verzet is geen
beroep mogelijk.
6. Gedurende de termijn van schorsing kunnen aan het lidmaatschap generlei aanspraken
worden ontleend ten opzichte van de vereniging.
7. De verplichtingen jegens de vereniging blijven onverkort gehandhaafd, tenzij het bestuur
anders bepaalt. De beslissing van de algemene vergadering op een verzet tegen
de ontzetting wordt door het bestuur schriftelijk ter kennis van de betrokkene gebracht.
8. In geval van opzegging eindigt het lidmaatschap op de daartoe in het betreffende schrijven
genoemde datum; in geval van ontzetting uit het lidmaatschap eindigt het lidmaatschap op
de dag van het besluit, alles tenzij tijdig verzet wordt ingesteld. In geval van bekrachtiging na
verzet eindigt het lidmaatschap op de datum van het besluit van het bestuur.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 7
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde hebben de leden, hun
echtgenoot/echtgenote of partner, alsmede hun inwonende kinderen tot zevenentwintig
jaar het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de
vereniging gebruik te maken en deel te nemen aan de door het bestuur aan te wijzen
activiteiten van de vereniging. Dit gebruik en dit deelnemen moeten geschieden

overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken,
en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
2. De door de leden verschuldigde contributies worden vastgesteld door de algemene
vergadering.
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële
verplichtingen moet zijn voldaan.
4. Personen van wie het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar een aanvang heeft
genomen zijn over dat jaar een deel van de contributie verschuldigd, nader te bepalen door
het bestuur. Personen van wie het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is
geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang, het einde of de
schorsing plaatsvindt, de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het
bestuur anders besluit.
5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat
het door een lid verschuldigde geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een
zodanig besluit wordt betrokkene door het bestuur schriftelijk medegedeeld, waarna binnen
dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag dat wel wordt ingevorderd, bij
gebreke waarvan het besluit vervalt.
6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de
betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen zoals door tussenkomst
van een deurwaarder of incassobureau geschiedt krachtens bestuursbesluit.

BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Het aantal bestuursleden
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging alsmede
hun echtgenoten of partners die zijn ingeschreven in voormeld ledenregister zijn verkiesbaar
als bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit
van de algemene vergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de
algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur kan uit zijn midden een vice
voorzitter kiezen.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af; aftredende bestuursleden zijn
terstond herkiesbaar. Na een aaneengesloten bestuursperiode van zes jaar is het bestuurslid
nog uitsluitend voor één periode van ten hoogste drie jaar herkiesbaar, indien hij alsdan
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen verkrijgt.
3. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
4. Het bestuur blijft een bevoegd college vormen ook indien het uit minder dan het hiervoor
genoemde minimum aantal leden bestaat. Bij tussentijdse bestuursvacatures wordt tot de
eerstvolgende algemene vergadering daarin door het bestuur voorzien.

5. De wijze van kandidaatstelling wordt in het huishoudelijk reglement geregeld.

WERKZAAMHEDEN BESTUUR
Artikel 9
Het bestuur heeft tot taak het ontwikkelen van het beleid van de vereniging en draagt zorg voor de
dagelijkse gang van zaken binnen
de vereniging, waaronder:
1. het voorbereiden van de algemene vergadering;
2. het uitvoeren van besluiten van de algemene vergadering, voor zover de uitvoering niet aan
derden is opgedragen;
3. het ter goedkeuring door de algemene vergadering opstellen van een meerjarenbeleidplan;
4. het ter goedkeuring door de algemene vergadering opstellen van de begroting met een
voorstel tot een eventuele contributieaanpassing;
5. het ter goedkeuring door de algemene vergadering opstellen van het jaarverslag;
6. het vaststellen van de tarieven, waarvan de vaststelling niet is voorbehouden aan de
algemene vergadering;
7. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten met derden ten behoeve van de vereniging;
8. het benoemen en ontslaan van personeelsleden in dienst van de vereniging.

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING VAN HET BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging kan zich laten bijstaan door derden.
2. Het bestuur stelt de condities vast.

BESTUURSCOMMISSIES
Artikel 11
1. Het bestuur van de vereniging kan zich onder zijn verantwoordelijkheid ter uitvoering van
zijn taak doen bijstaan door adviseurs en commissies, die door het bestuur worden
benoemd.
2. Het bestuur regelt de bevoegdheid, de samenstelling en de werkwijze van deze commissies.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 12
Het bestuur is bevoegd om te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot het aangaan van
overeenkomsten tot dienstverlening, huur en verhuur.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging alsmede door
drie gezamenlijk handelende bestuursleden,waaronder de voorzitter of door hem
gemachtigd de penningmeester of de secretaris.
2. Het bestuur is bevoegd volmachten te verstrekken.

BESTUURSVERGADERING
Artikel 14
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer de vergaderingen van het bestuur worden
gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee leden van
het bestuur. De vergadering zal dan plaatsvinden binnen drie weken na de dag waarop het
verzoek bij de voorzitter is binnengekomen.
2. De secretaris stelt in samenspraak met de voorzitter de conceptagenda vast.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 15
Het verenigingsjaar (boekjaar) valt samen met het kalenderjaar.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
algemene vergadering gehouden.
De agenda van deze vergadering bevat ten minste de volgende punten:
a. benoeming van bestuursleden;
b. goedkeuring van het jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
c. goedkeuring van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar;
d. verslag van de bevindingen van de financiële commissie;
e. benoeming van de leden van de financiële commissie;
f. benoeming van leden van de geschillencommissie;
g ingekomen stukken.
Door leden ter behandeling op de algemene vergadering ingezonden stukken dienen door
het bestuur ter kennis van de vergadering te worden gebracht, voor zover deze stukken
minimaal tien dagen vóór de vergadering door het bestuur zijn ontvangen.
Indien op deze vergadering de volgende onderwerpen niet reeds zijn behandeld, zullen op
een algemene vergadering ten minste vier weken vóór het einde van het boekjaar dienen te

worden behandeld:
a. goedkeuring van de begroting van het komende boekjaar;
b. goedkeuring van de kampeertarieven voor het komende boekjaar;
c. de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar;
d. ingekomen stukken, ten aanzien waarvan ook het hiervoor onder g bepaalde geldt.
2. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording over het
afgelopen boekjaar, alsmede van het verslag van de financiële commissie en de verklaring
van de accountant strekt tot decharge van de penningmeester voor zijn financiële beheer en
tot decharge van het bestuur voor het financiële beleid.
3. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens belet of
ontstentenis door een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
4. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of
van het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste dertig leden. Naar aanleiding van dit
verzoek van ten minste dertig leden, dient het bestuur binnen veertien dagen tot
bijeenroeping over te gaan op de in lid 11 van dit artikel bepaalde wijze. Indien zulks niet
binnen veertien dagen geschiedt, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in
ten minste een landelijk dagblad.
5. Ieder lid alsmede zijn echtgeno(o)t(e) of partner als bedoeld in artikel 5 lid 5 van deze
statuten heeft toegang tot de algemene vergadering en de bevoegdheid daar het woord te
voeren en voorstellen te doen.
6. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem op de wijze als in het huishoudelijk reglement
bepaald door diens mondeling gemachtigde echtgeno(o)t(e) of partner of door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een lid kan op deze wijze met
inbegrip van zijn eigen stem maximaal vijf stemmen uitbrengen.
7. Op schriftelijk verzoek van ten minste dertig leden is het bestuur verplicht een opgegeven
punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen ten minste acht en
twintig dagen voor de algemene vergadering, de dagen van ontvangst en van de vergadering
niet meegerekend.
8. Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen voor de hiervoor
bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te
plaatsen. De algemene vergadering kan dan besluiten het opgegeven punt niet in
behandeling te nemen.
9. Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het punt op de agenda
van de eerstvolgende algemene vergadering moeten worden geplaatst.
10. In afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot statutenwijziging worden verzonden
ten minste veertig dagen voor de algemene vergadering, de dagen van verzending en van de
vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in lid 8 is in dit geval niet van toepassing. Het
bestuur is verplicht alle daartoe vereiste maatregelen te nemen.

11. Algemene vergaderingen worden door de zorg van het bestuur bijeengeroepen door middel
van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden ten minste
eenentwintig dagen tevoren, de dagen van oproeping en van de vergadering niet
meegerekend. De kennisgeving bevat de vermelding van tijd en plaats van de
vergadering alsmede de agenda, behoudens het bepaalde in het achtste lid van dit artikel.

FINANCIËLE COMMISSIE
Artikel 17
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een financiële commissie bestaande uit drie
leden, zomede voor ieder lid een of meer plaatsvervangers. De leden van deze commissie
mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
2. Kandidaatstelling voor deze commissie geschiedt op dezelfde wijze als kandidaatstelling voor
een bestuursfunctie.
3. Een lid van de financiële commissie treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Een
afgetreden lid is aansluitend eenmaal voor eenzelfde periode herkiesbaar.
4. De commissie onderzoekt de begroting en rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van
stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht.
2. De voorzitter beslist of schriftelijk of mondeling wordt gestemd, tenzij de algemene
vergadering anders besluit.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats
tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij een tweede
stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

GESCHILLENCOMMISSIE
Artikel 19
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een geschillencommissie bestaande uit drie
leden, zomede voor ieder lid een of meer plaatsvervangers. De leden van deze commissie
mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
2. Kandidaatstelling voor deze commissie geschiedt op dezelfde wijze als kandidaatstelling voor
een bestuursfunctie.

3. Een lid van de geschillencommissie treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Een
afgetreden lid is aansluitend eenmaal voor eenzelfde periode herkiesbaar.
4. Het bestuur is verplicht om alle geschillen die als zodanig zijn aangeduid in het huishoudelijk
reglement ter advies voor te leggen aan de geschillencommissie.
5. Indien het bestuur een advies van de geschillencommissie niet overneemt, dient het bestuur
dit schriftelijk te motiveren.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte
stemmen.
2. De voor te stellen wijzigingen moeten in de in artikel 16 lid 11 bedoelde kennisgeving
woordelijk aan de leden worden bekend gemaakt.
3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 21
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen genomen worden in een opzettelijk
daartoe belegde algemene vergadering, waarinten minste twee/derde van het totaal aantal
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde
der in die vergadering uitgebrachte stemmen.
2. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot ontbinding aan de orde is niet ten minste
twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste, welke wederom
beslist met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
3. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van
de algemene vergadering, zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
vereniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 22
1. De vereniging heeft een Huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering op
voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
2. Het Huishoudelijk reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

