STATUTEN van de VPW
Naam
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Personeel werkzaam op het Gebied van
Verkeer en Waterstaat. De vereniging hanteert in het maatschappelijk verkeer de naam
Vereniging VPW.
Zetel en duur
Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel te Amersfoort.
Artikel 3.
De vereniging is opgericht op één maart negentienhonderd zesentachtig.
Te rekenen vanaf die datum van oprichting, is de vereniging voor onbepaalde tijd
aangegaan.
Doelstelling
Artikel 4.
1. De vereniging heeft tot doel het in de ruimste zin van het woord behartigen van de
collectieve en individuele belangen van personen werkzaam bij een
overheidswerkgever op het gebied van weer, weg of water.
2. De vereniging stelt zich bij de behartiging van de belangen van haar leden
onafhankelijk op ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting en
met eerbiediging van ieders overtuiging.
Middelen ter bereiking van doel
Artikel 5.
De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. het onderhandelen over en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
(CAO’s)
2. het verlenen van advies en van juridische bijstand aan individuele leden
3. het verstrekken van advies op het vlak van primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden voor bij de op het gebied van weer, weg en water binnen de
overheid werkzame personen.
Geldmiddelen
Artikel 6
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- contributies van de leden;
- inkomsten en andere opbrengsten uit aan de leden verleende diensten;
- inkomsten uit haar vermogen;
- subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
- overige baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Leden en ereleden en leden van verdienste
Artikel 7.
1. De vereniging kent leden, ereleden en leden van verdienste.
2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn:
a. binnen de Rijkssector op het gebied van weer, weg of water werkzame personen;
b. zij die tot de sub a. genoemde categorie hebben behoord en als zodanig pensioen
of een gelijksoortige uitkering genieten.
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Leden van verdienste zijn leden van de vereniging als bedoeld in lid 2 die vanwege
hun persoonlijke inzet of andere bijzondere bijdrage verdienstelijk hebben gemaakt
voor de vereniging en die als zodanig tot lid van verdienste zijn benoemd door de
algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
Indien een groep leden, tezamen vormende tenminste tien procent (10%) van het
aantal stemgerechtigde leden het bestuur daartoe schriftelijk verzoekt, is het
bestuur verplicht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering een voordracht
tot benoeming van het door gemelde groep stemgerechtigde leden aangewezen lid
tot lid van verdienste te doen.
Een erelid is een persoon waarmee de vereniging zich vanwege zijn of haar
maatschappelijk positie of andere bijzondere diensten voor de maatschappij graag
verbonden ziet en die als zodanig door de algemene ledenvergadering op voordracht
van het bestuur wordt benoemd. Lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
a. Toetreding geschiedt door toelating door het bestuur na schriftelijke aanmelding.
b. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. de opzegging door het lid;
c. de opzegging namens de vereniging.
Dit kan zich voordoen in gevallen waarbij een lid heeft opgehouden aan de
vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, of wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging namens de vereniging gebeurt door het bestuur;
d. 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.
De ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door het bestuur.
De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van het besluit tot ontzetting, met
opgave van redenen, in kennis gesteld. Het lid staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
2. De opzegging door het lid, de opzegging namens de vereniging en de ontzetting dient
schriftelijk te gebeuren.
Bij opzegging door het lid eindigt het lidmaatschap aan het einde van het lopende
verenigingsjaar; deze opzegging dient voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar
te gebeuren.
RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN MIDDELEN
Artikel 9.
1. Het bestuur kan een lid voor de duur van ten hoogste drie maanden schorsen. Het
bestuur moet het besluit schriftelijk en gemotiveerd aan het lid meedelen.
2. Het lid kan tegen het schorsingsbesluit bij de algemene vergadering in beroep
komen.
Artikel 10.
1. De leden dienen jaarlijks de door de algemene vergadering vastgestelde contributie
te voldoen.
2. Gedurende de in artikel 8 lid 2 genoemde periode is het lid de dan geldende
contributie verschuldigd. Deze contributieplicht geldt tevens ten aanzien van leden
wier lidmaatschap op een eerder tussentijds tijdstip is geëindigd door het niet langer
voldoen aan de lidmaatschapseisen als bedoeld in artikel 7 lid 2.
3. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
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Leden van verdienste kunnen geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van betaling
van contributie.
BESTUUR
Artikel 11.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf (5) personen. Het aantal
bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De benoeming gebeurt door de Algemene Leden Vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit en door de leden
van de vereniging gekozen. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris (die
optreedt als plaatsvervangend voorzitter) en een penningmeester, die tezamen het
dagelijks bestuur van de vereniging vormen en waaraan de voorbereiding van de
werkzaamheden van het bestuur en de uitvoering van de door het bestuur genomen
besluit is opgedragen. De voorzitter wordt in functie benoemd en hoeft in afwijking
van het vorenstaande niet lid van de vereniging te zijn. Het bestuur verdeelt de
overige bestuursfuncties in onderlinge samenspraak.
3. Ingeval er een bestuursvacature is ontstaan en daarmee het aantal bestuursleden
beneden het aantal van vijf (5) is gedaald, dient het bestuur zo spoedig mogelijk,
uiterlijk binnen negentig (90) dagen, een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen en te houden om in de opengevallen plaats te voorzien. In andere gevallen
van 4 bestuursvacatures zal in de eerstvolgende reguliere algemene
ledenvergadering in de opengevallen plaats(en) worden voorzien.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. het opzeggen door het bestuurslid;
c. na het einde van de zittingsduur, ingeval het betreffende bestuurslid niet wordt
herkozen.
5. Een bestuurslid is bevoegd te allen tijde ontslag te nemen, mits dit schriftelijk of per
e-mail geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste twee (2) maanden.
6. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie (3) jaren. Het bestuur stelt
een rooster van aftreden op.
7. Ieder bestuurslid is terstond herbenoembaar.
8. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, met
uitzondering van een vergoeding van door hen gemaakte kosten.
Artikel 12.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee (2) andere
bestuursleden zulks wensen.
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van
tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal bestuursleden, doch van alle
bestuursleden indien oproeping niet heeft plaatsgehad.
3. Een bestuurslid kan zich laten vertegenwoordigen door maximaal één ander
bestuurslid en wordt alsdan geacht aanwezig te zijn.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
zich schriftelijk (e-mailberichtenverkeer daaronder begrepen) aangaande het
voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle
bestuurders. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de
eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
Artikel 13.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, speciaal met die zaken,
die door de algemene ledenvergadering, het huishoudelijk reglement, de overige
reglementen, de statuten of de wet aan het bestuur zijn opgedragen, en voorts met
alle verrichtingen, nodig voor een behoorlijk beheer van de bezittingen.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door
twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan zich door een
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits deze volmacht schriftelijk is
verleend.
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Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies en/of werkgroepen. De
commissies en/of werkgroepen binnen de vereniging worden aangesteld door het
bestuur en/of de algemene ledenvergadering. De commissies en/of werkgroepen
voeren onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde onderdelen van diens
taak uit. Commissies en/of werkgroepen hebben niet de bevoegdheid de vereniging
te vertegenwoordigen en/of te binden.
Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van geldleningen, alsmede tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring van
registergoederen, voor het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maak of
zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor
besluiten strekkende tot:
a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een
bedrag of waarde van vijf en twintig duizend euro (EUR 25.000,--) te boven gaande;
b. het kopen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in
gebruik of genot krijgen en geven van onroerende zaken;
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging een geldlening of een
bankkrediet aangaat of zich als borg of medeschuldenaar verbindt of zich voor een
derde sterk maakt of zich anderszins voor de schuld van een ander verbindt;
d. het ter leen verstrekken van gelden aan derden;
e. het aangaan van dadingen;
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en
van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
De taken van het bestuur en van het dagelijks bestuur, alsook van commissies en
werkgroepen, worden nader geregeld in een huishoudelijk reglement

Jaarrekening, jaarverslag en kascommissie
Artikel 14.
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks legt het
bestuur op een algemene ledenvergadering, te houden binnen zes (6) maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door een algemene
ledenvergadering, aan de hand van een jaarverslag en een balans en een staat van
baten en lasten met een toelichting aan de algemene ledenvergadering rekening en
verantwoording af over het door het bestuur in het afgelopen boekjaar gevoerde
beleid. De stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
2. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene ledenvergadering biedt het bestuur
een begroting voor het volgende boekjaar met een voorstel voor de dat boekjaar
door de leden te betalen jaarlijkse contributie, aan de algemene ledenvergadering
aan.
3. Op de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene ledenvergadering benoemt de
algemene ledenvergadering een kascommissie van tenminste twee (2) leden, die
geen deel uitmaken van het bestuur, om de financiën van de vereniging over het
lopende boekjaar aan de hand van de in het eerste lid van dit artikel genoemde
stukken te controleren
4. Het bestuur doet de in lid 1 van dit artikel bedoelde stukken ten minste een (1)
maand vóór de dag waarop de desbetreffende algemene ledenvergadering zal
worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de
kascommissie. De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.
Het bestuur is verplicht aan 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 in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
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Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan.
Het bestuur kan besluiten de boeken te doen controleren door een deskundige.
De balans, de staat van baten en lasten (voorzien van de door de commissie
daaromtrent verstrekte verklaring) en de jaarverslagen van het bestuur worden bij
de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden of ten
kantore van de vereniging voor de leden ter inzage gelegd.
Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering
strekt het bestuur tot decharge voor het door het bestuur in het afgelopen boekjaar
gevoerde beleid.

Artikel 15.
Een eventueel positief resultaat wordt toegevoegd aan de reserves.
Artikel 16.
Het in enig boekjaar geleden verlies wordt uit de eventuele reserves bestreden. Voor
zover deze reserves daartoe niet toereikend mochten zijn, wordt de rekening van het
volgend jaar met het verlies belast. De ledenvergadering kan besluiten dat de leden
gehouden zijn terstond een incidentele heffing te betalen ter bestrijding van het in enig
boekjaar geleden verlies.
Algemene ledenvergadering
Artikel 17.
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien (14) dagen, de dagen van
oproeping en vergadering niet mee gerekend. De bijeenroeping geschiedt door een
aan alle leden te zenden mededeling, schriftelijk of per e-mail. Stukken waarover
een besluit dient te worden genomen, worden ten minste zeven (7) dagen voor de
vergadering aan de leden opgestuurd.
2. Behalve de in artikel 14 genoemde algemene ledenvergadering vergadert de
algemene ledenvergadering zo vaak als het bestuur zulks nodig acht.
3. Het bestuur is gehouden om een ledenvergadering bijeen te roepen indien een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste tien procent
(10%) van het aantal stemmen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen
punten, zulks verzoekt aan het bestuur.
4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer
dan achtentwintig (28) dagen. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen
veertien (14) dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt
gegeven zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze
waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
Artikel 18.
1.
2.
3.

5.

Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daarin
ieder één (1) stem. Ereleden hebben eveneens toegang tot de algemene
ledenvergadering maar hebben geen stemrecht.
Indien de voorzitter geen lid van de vereniging is, heeft deze toegang tot de
algemene ledenvergadering en bovendien stemrecht.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk of per e-mail
daartoe gemachtigd lid. Een lid kan aldus maximaal twee andere leden
vertegenwoordigen. 4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk
besluit wordt door de secretaris opgenomen in de verslaglegging terwijl er melding
van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk indien een lid
dat verzoekt.
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Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, voor
zover in deze statuten ten aanzien van bepaalde besluiten niet anders is bepaald.
Indien in een algemene ledenvergadering een besluit zou moeten worden genomen
waarvoor een quorum vereiste geldt en dit quorum niet wordt gehaald, zal een
nieuwe algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder
dan veertien (14) dagen en niet later dan tweeënveertig (42) dagen na de eerste, de
dagen van oproeping en vergadering niet meegeteld. In de oproeping tot deze
algemene ledenvergadering zal mededeling worden gedaan dat de komende
algemene ledenvergadering een tweede vergadering is. In deze tweede algemene
ledenvergadering zal over de aanhangige ook reeds in de eerste vergadering aan de
orde gekomen onderwerpen een besluit kunnen worden genomen, ongeacht het
aantal stemmen dat in die algemene ledenvergadering aanwezig is, dan wel
vertegenwoordigd is en onverminderd de eventuele overige eisen in deze statuten
aan de desbetreffende besluitvorming gesteld.

Artikel 19.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergaderingen. Bij de
afwezigheid van de voorzitter zal de secretaris als leider van de vergadering
optreden en bij diens afwezigheid één van de andere bestuursleden, dan wel een
door de algemene ledenvergadering aangewezen lid.
2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door of namens de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen
opgesteld.
Algemene bepalingen
Artikel 20.
Ieder lid onderwerpt zich aan de bepalingen van deze statuten en aan de door het
bestuur ter algemene kennis gebrachte regelen, alsmede aan besluiten van de algemene
ledenvergadering, zonder zich op onbekendheid met deze bepalingen regelen en
besluiten te kunnen beroepen.
Artikel 21.
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, gelden de besluiten van de algemene
vergadering.
Reglement
Artikel 22.
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer huishoudelijke en andere
reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen en procedures kunnen
worden vastgesteld en uitgewerkt, alsook waarin onderwerpen kunnen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
Statutenwijziging
Artikel 23.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
ledenvergadering. De tekst van de voorgestelde wijziging zal tenminste zeven (7)
dagen voor de vergadering waarin het voorstel zal worden behandeld, schriftelijk of
per e-mail ter kennis van de leden worden gebracht.
2. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen in een algemene ledenvergadering
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste veertien (14) dagen bedragen.
3. Zij die op grond van het bepaalde in artikel 17 lid 4 de oproeping tot de algemene
ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
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5.

gedaan, moeten ten minste zeven (7) dagen vóór de dag van de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn)
opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
ledenvergadering waarin tenminste twee/derde (2/3e) van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tenminste twee/derde
(2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij de oproepingstermijnen in dit artikel tellen de dagen van oproeping en
vergadering niet mee.

Artikel 24.
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Tot ondertekening van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel ter
plaatse waar de vereniging is gevestigd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 25.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering terzake waarvan de oproepingsprocedure als bedoeld in artikel 23
leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing is.
Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van
de vereniging is te allen tijde vereist:
a. dat tenminste twee/derde (2/3e) deel der leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is;
b. dat ten minste twee/derde (2/3e) deel van de geldig uitgebrachte stemmen zich
voor het voorstel heeft verklaard.
2. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vereniging geschiedt de
vereffening door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anders mocht
besluiten. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene ledenvergadering of de
liquidateurs eventueel een beloning als vereffenaars zullen genieten.
3. Een batig saldo krijgt een door de algemene ledenvergadering te bepalen
bestemming, overeenkomstig de doelstelling.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht.
5. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging
gedurende minimaal zeven (7) jaar bewaard op een nader te bepalen plaats.
Slotbepaling
Artikel 26.
In alle gevallen waarin niet is voorzien door de statuten of enig andere regeling de
vereniging betreffend, beslist het bestuur. Het bestuur is gehouden om verslag te doen
van een dergelijke beslissing in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering gehouden op 25 april 2017 en
vastgelegd bij de notaris op 6 juni 2017.
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