
 



 
STATUTEN CBV 
 
 Naam, zetel en duur. 
Artikel 1 
1.  De vereniging draagt de naam "COACHES BETAALD VOETBAL" en wordt  
 bij afkorting aangeduid met "CBV". 
2.  Zij heeft haar zetel in de gemeente Vessem. 
3.  De CBV is opgericht op 14 februari 1996  en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
 
 Doel en middelen. 
Artikel 2 
1. De CBV heeft ten doel: de behartiging van de belangen van haar leden, waaronder 

mede begrepen is de sociale en rechtspositionele belangen, zulks verband houdende 
met hun hoedanigheid van trainer/coach, technisch directeur of andere met het beroep 
van trainer/coach samenhangende hoedanigheden in het betaald voetbal, alsmede het 
bevorderen, in het bijzonder in kwalitatief en kwantitatief opzicht, van de voetbalsport in 
Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. 

2. Zij tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel onder meer te bereiken door: 
 a. het houden van vergaderingen, besprekingen, demonstraties, lezingen en 

andere bijeenkomsten betreffende voetbalaangelegenheden en andere 
daarmee aanverwant zijnde of zijdelings verband houdende aangelegenheden; 

 b. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de sociale belangen van haar 
leden; 

 c. de kennisneming van al datgene, wat in belang kan zijn voor het voetbalspel; 
 d. het bevorderen van het contact tussen haar leden onderling en het onderhouden 

van contacten met zusterverenigingen zowel nationaal als internationaal; 
 e. het uitgeven van een officieel orgaan van de CBV en andere geschriften; 
 f. het voeren van onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, waaronder 

pensioenvoorzieningen, én arbeidsomstandigheden van de leden alsmede het 
voeren van onderhandelingen met sponsors ten behoeve van de leden, en het 
afsluiten van contracten ten behoeve van de leden te dezer zaken; 

 g. de vertegenwoordiging van de leden ter behartiging van hun belangen; 
 h. het aanwenden van andere wettige middelen binnen het kader van de 

doelstelling van de CBV. 
 
 
 Bevoegdheid sluiten CAO’s. 
Artikel 3 
De CBV is ten behoeve van haar leden bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeids-
overeenkomsten als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 
 
 Lidmaatschap. 
Artikel 4 
1. De CBV kent als leden:  
 a. trainer/coaches, die zijn toegelaten overeenkomstig artikel 5; 
 b. ereleden en leden van verdienste. 
2. Waarin deze statuten gesproken wordt over leden of lid worden of wordt daaronder 

verstaan alle in het vorige lid bedoelde leden, tenzij het tegendeel blijkt. 
 
 



 
 
 Verkrijging van het lidmaatschap 
Artikel 5 
1. Leden kunnen slechts zijn: natuurlijke personen die: 
                 a. in het bezit zijn van een door de Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond                                                    
verstrekte erkende licentie of bevoegdheid tot het trainen en coachen van de A-                                   
selecties, die behoren tot de clubs uit de hoogste divisie. 
                      of 
                 b. die niet in het bezit zijn van de onder a. bedoelde licentie of bevoegdheid maar                                       
voldoen aan nadere bij huishoudelijk reglement vast te stellen voorwaarden. 
2. Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan het 

bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voorletters, adres, geboor-
tedatum en -plaats, alsmede de nationaliteit van de verzoeker en onder toevoeging van 
de trainerslicentie of ander bewijs van erkenning van de bevoegdheid tot het trainen van 
voetbalspelers in het betaald voetbal. 

3. Het lidmaatschap wordt verkregen door de inschrijving in het ledenregister der CBV. 
4. Het bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie 

maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt. 
5. Indien het lidmaatschap wordt geweigerd moet het desbetreffende besluit ten 

spoedigste met opgave van redenen schriftelijk aan de betrokkene worden medege-
deeld. 

 Tegen een dergelijk besluit staat, binnen één maand na ontvangst van de mededeling, 
beroep open op de eerstvolgende algemene vergadering. 

 
 
 Verplichtingen van de leden 
Artikel 6 
  
1. De leden van de CBV zijn verplicht: 
 a. de statuten en de reglementen van de CBV alsmede de besluiten van een van 

haar organen na te leven; 
 b. de belangen van de CBV of een van haar organen en van de voetbalsport in het 

algemeen niet te schaden. 
 c. alle overige verplichtingen die de CBV in naam van haar leden aangaat of welke 

uit het lidmaatschap van de CBV voortvloeien te aanvaarden en na te komen. 
2. De leden van de CBV zijn bovendien verplicht: 
 a. te verschijnen op de algemene ledenvergaderingen en de algemene studie-

bijeenkomsten en bij verhindering zich tijdig schriftelijk en met opgave van 
redenen af te melden, tenzij de verhindering van dien aard is dat zulks 
onmogelijk is, in welk geval de afmelding zo mogelijk op een voor dat geval 
gepaste wijze zal geschieden; 

 b. loyaal te zijn ten opzichte van de andere leden, waaronder mede wordt verstaan 
de naleving van de in de bij het afsluiten van de cao afgesproken erecode; 

 c. het imago van de trainer/coach en in het algemeen het imago van het voetbal 
niet in diskrediet te brengen. 

 
 
 Einde lidmaatschap 
Artikel 7 
 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. overlijden van het lid; 
  
 



 
 
 b. opzegging door het lid; 
 c. opzegging namens de CBV door het bestuur; 
 d.  ontzetting. 
2. Opzegging van de zijde van het lid dient bij aangetekend schrijven te  
 geschieden aan het bestuur van de CBV; deze opzegging kan te allen  
 tijde geschieden mits met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 
3. Opzegging namens de CBV dient te geschieden tegen het einde van het boekjaar door 

het bestuur door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgaaf van 
redenen en met inachtneming van een termijn van vier weken. 

 Deze opzegging kan alleen geschieden in geval: 
 a. een lid niet meer voldoet aan één of meer voorwaarden als bedoeld in art. 5 lid 

1; 
 b. Wanneer het lid, ondanks sommatie, in gebreke blijft zijn financiële en/of 

administratieve verplichtingen jegens de CBV na te komen. 
 c. Wanneer van de CBV redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap 

te laten voortduren.  
4. Ontzetting door het bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang plaats vinden op 

grond van het feit dat het betrokken lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 
van de CBV handelt of de CBV op onredelijke wijze benadeelt. 

5. Opgezegde en ontzette leden zijn bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze 
kennisgeving van het besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering.  In de 
vergadering waarin het beroep wordt behandeld, heeft de betrokkene tijdens de 
behandeling van het beroep toegang en mag daarin het woord voeren. 

6. a. Een ontzet lid is van rechtswege geschorst gedurende de tijd van de behandeling van 
het beroep. 

 b. Wordt de ontzetting door de algemene vergadering vernietigd, dan vervalt de 
schorsing van rechtswege en vindt voor zover mogelijk herstel in de vorige toestand 
plaats. 

 c. Wordt de opzegging van een lid door het bestuur vernietigd door de algemene 
vergadering, dan blijft het lidmaatschap voortduren als ware er nooit opgezegd en vindt 
voor zover nodig en mogelijk herstel in de oude toestand plaats. 

7. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
contributie voor dat gehele boekjaar verschuldigd. 

 
 
 Schorsing lidmaatschap 
Artikel 8 
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor de periode van één jaar of korter in 

geval een lid in strijd handelt met de verplichtingen aan zijn lidmaatschap verbonden of 
door handelingen, gedragingen of nalaten, het belang van de CBV in ernstige mate 
heeft geschaad of dreigt te schaden 

2. Gedurende de schorsingsperiode mag het lid zijn aan het lidmaatschap verbonden 
rechten niet uitoefenen.  Het bestuur kan de schorsingsperiode eenmaal verlengen voor 
een periode van maximaal één jaar.  Een geschorst lid blijft gehouden de financiële en 
andere verplichtingen van de leden na te komen en is daarvoor aansprakelijk. 

3. De kennisgeving aan het betrokken lid van het besluit tot schorsing en van de gronden 
waarop de schorsing wordt opgelegd geschiedt door middel van een aangetekend 
schrijven. 

4. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de in het vorige lid 
bedoelde kennisgeving in beroep te gaan van het besluit tot schorsing bij de algemene 
vergadering. Het vijfde en het zesde lid van artikel 7 zijn op dit beroep van 
overeenkomstige toepassing. 

  



 
  

Contributie 
Artikel 9 
 Elk lid betaalt voor één maart van elk jaar een contributie, vast te stellen  
 door de algemene vergadering. 
 
 
    Ereleden en leden van verdienste  
Artikel 10 
1. Ereleden en leden van verdienste kunnen zijn natuurlijke personen die zich bijzonder 

verdienstelijk voor de CBV hebben gemaakt. 
2 Zij worden op voorstel van het bestuur benoemd, en ontslagen door de algemene 

vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

3. Ereleden en leden van verdienste hebben het recht de algemene vergadering bij te 
wonen en daarin het woord te voeren.  Zij hebben geen stemrecht. 

4. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd. 
 
 
 Geldmiddelen 
Artikel 11 
De geldmiddelen worden gevormd door: 
 a. de contributies; 
 b. de bijdragen van de sponsors; 
 c. donatie, erfstellingen en legaten; 
 d.  overige baten. 
            e.         subsidies. 
 
 Bestuur 
Artikel 12 
1. De CBV wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden en ten 

hoogste negen leden. 
2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter. 
3. Binnen het bestuur wordt een dagelijks bestuur gevormd dat bestaat uit twee leden, te 

weten de voorzitter en de  vice-voorzitter. 
4. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur van de CBV. 
 
 
 Kandidaatstelling en benoeming bestuur 
Artikel 13 
1. Tot bestuursleden kunnen worden benoemd: meerderjarige natuurlijke personen, die lid, 

erelid of lid van verdienste zijn van de CBV. 
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering, die de voorzitter en 

de vice-voorzitter in functie benoemt. 
3. a. De benoemingen geschieden -behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel- uit één 

of meer bindende voordracht(en).  Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd 
het bestuur alsmede een aantal van tenminste tien leden. 

 b. Een voordracht opgemaakt door het bestuur wordt bekend gemaakt in de 
oproepingsbrieven. 

  
 
 
 
 



 
 
 c. Een voordracht opgemaakt door ten minste tien leden dient  
 schriftelijk en ondertekend door die leden voor de aanvang der  
 vergadering te worden ingediend bij het bestuur. 
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door  
 een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid  
 van ten minste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen. 
5. Indien geen voordracht is opgemaakt of indien aan alle voordrachten het bindend 

karakter is ontnomen, is de algemene vergadering vrij in haar keuze. 
 
 
 Zittingsduur en vacatures 
Artikel 14 
1. Telkenjare treden ten hoogste drie bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te 

stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
2. a. Benoemde bestuursleden treden in functie de dag volgende op die waarop de 

algemene vergadering waarin zij benoemd werden is gehouden. 
 b. Degene, die in geval van een tussentijdse vacature is benoemd treedt in functie de 

dag na zijn benoeming. 
3. a. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. 
 b. Hij die is benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op 

het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten af treden. 
 c. De benoeming in een tussentijdse vacature kan zonder oproeping tot een algemene 

vergadering geschieden middels een schriftelijke procedure, waarin het bestuur in het 
officieel orgaan of per brief aan alle stemgerechtigde leden een kandidaat stelt met het 
verzoek aan de stemgerechtigde leden om binnen een termijn van ten hoogste twee 
weken schriftelijk te laten weten of zij bezwaar maken tegen de benoeming van deze 
kandidaat. Indien binnen die termijn minder dan tweederde van de stemgerechtigde 
leden bezwaar maakt tegen de in de vorige zin bedoelde benoeming is de kandidaat 
direct na verloop van die termijn benoemd. 

4. De bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst 
en ontslagen. 

 
 
 Bestuursvergaderingen 
Artikel 15 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig 

acht(en), doch ten minste achtmaal per jaar. 
2. Van het verhandelde worden door de directeur notulen opgemaakt, welke na 

goedkeuring door de bestuursvergadering, door de voorzitter en de vice-voorzitter 
worden ondertekend. 

3. De vergaderingen van het bestuur worden tenminste twee weken tevoren schriftelijk 
bijeengeroepen door de voorzitter of vice-voorzitter dan wel door de directeur op 
verzoek van een van hen. 

4. a. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de 
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

 b. Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid doen 
vertegenwoordigen mits deze van een schriftelijke volmacht, ten genoegen van de 
voorzitter, voorzien is. 

  
 
 
 



 
 
 c. Een bestuurslid kan voor zich en als lasthebber in totaal niet meer dan  
 twee stemmen uitbrengen. 
 d. Indien minder dan het onder a. bedoelde aantal bestuursleden  
 aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt de besluitvorming van een  
 geagendeerd onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende bestuursvergadering, in 

welke vergadering het bestuur een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal 
aanwezige bestuursleden. 

5. a. Alle bestuursbesluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van 
stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. 

 b. Blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 
6. a. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 

schriftelijk of telegrafisch hun stem vóór het betreffende voorstel hebben uitgebracht. 
 b. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 

stemverklaringen door de directeur aantekening opgemaakt, die na ondertekening door 
de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

7. a. Mochten in het bestuur minder dan drie zetels bezet zijn, dan vormen de 
overblijvende bestuursleden of vormt het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig 
bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 16, leden 4 en 5. 

 b. In de situatie als bedoeld onder a. dient het bestuur binnen een maand na het 
ontstaan daarvan, een algemene vergadering bijeen te roepen. 

 
 
 Taken en bevoegdheden bestuur 
Artikel 16 
1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de CBV, het geeft leiding aan de CBV 

waaronder begrepen het houden van toezicht op de naleving van de statuten, de 
reglementen en besluiten. 

 b. Het bestuur is tevens belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene 
vergadering. 

2. Met inachtneming van hetgeen in artikel 13, lid 2, is bepaald verdeelt het bestuur in zijn 
eerste vergadering na een bestuursverkiezing in onderling overleg de functies en stelt 
voor elk bestuurslid diens taak vast. 

3. a. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering voor de 
gang van zaken binnen de CBV. 

 b. Met behoud van de onder a. bedoelde verantwoording is het bestuur bevoegd zijn 
taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren. 

4. Onverminderd het in artikel 17, lid 3, bepaalde is het bestuur ook bevoegd, mits met de 
goedkeuring van de algemene vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

5. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de CBV zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

 
 
 Vertegenwoordiging CBV 
Artikel 17 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de CBV in en buiten rechte. 
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de CBV komt mede toe aan de voorzitter 

en de vice-voorzitter alsmede aan de directeur te samen met een van hen. 
3. De directeur en bij diens ontstentenis het Dagelijks bestuur zijnde de voorzitter en de 

vice-voorzitter  zijn bevoegd tot het verrichten van financiële handelingen tot een bedrag 
van € 5.000,-. 

 



 
 
 
 Algemene Vergadering 
Artikel 18 
1. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de CBV en de leden  
 van het bestuur. 
2. Behoudens in het geval als bedoeld in artikel 19, lid 7, worden algemene  
 vergaderingen gehouden op een door het bestuur aan te wijzen plaats in Nederland 
 
 
 Jaarvergadering en andere algemene vergaderingen 
Artikel 19 
1. Telkenjare wordt tenminste één algemene vergadering gehouden, die tevens de 

algemene jaarvergadering is. 
2. De algemene jaarvergadering moet worden gehouden vóór 1 juli. 
3. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur middels convocaties, 

die gericht zijn aan de leden. 
4. In de jaarvergadering wordt: 
 a. door het bestuur de balans en de inkomsten- en uitgavenrekening over het 

afgelopen boekjaar aan de algemene vergadering ter vaststelling overgelegd; 
 b. door het bestuur verslag omtrent de gang van zaken van de CBV in het 

afgelopen boekjaar aan de algemene vergadering uitgebracht; 
 c. in openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur 

voorzien; 
 d. de contributie voor het lopende boekjaar vastgesteld; 
 e. een kascommissie als bedoeld in artikel 22 benoemd; 
 f. door de kascommissie verslag uitgebracht; 
 g. de algemene vergadering zal de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid 

van de CBV vaststellen, zulks op voorstel van het bestuur; 
 h. de rondvraag gesteld. 
5. De leden worden in de gelegenheid gesteld voorstellen ter behandeling door de 

jaarvergadering in te dienen. 
6. Verder worden algemene vergaderingen door het bestuur uitgeschreven zo vaak: 
 a. zulks door deze statuten wordt gevorderd; 
 b. het bestuur dat nodig oordeelt;   
 c. een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste 

een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, het verlangen 
daartoe, bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst, onder opgave van de 
te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geeft. 

7. Indien het bestuur niet binnen een termijn van ten hoogste vier weken voldoet aan een 
verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering, gedaan overeenkomstig het 
bepaalde in het vorige lid onder c, zijn de aanvragers gerechtigd zelf een vergadering uit 
te schrijven op een door hen aan te wijzen plaats in Nederland. 

8. De vergaderingen worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van 
tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet 
meegerekend. 

9. De algemene vergadering kan geen doorgang vinden indien niet één/derde der 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Stemrecht 
Artikel 20 
1. a. Elk lid, dat in het bezit is van de in artikel 5, lid 1 sub a, bedoelde  
  licentie of bevoegdheid, heeft het recht tot het uitbrengen van  
  twee stemmen in de algemene vergadering. 
 b. Elk ander lid dan onder a. bedoeld lid heeft het recht tot het uitbrengen van één 

stem in de algemene vergadering. 
                  
                   c.  Voorzover hij niet reeds op grond van zijn lidmaatschap het onder a. of b.  
bedoelde stemrecht kan uitoefenen, heeft een lid van het bestuur het recht tot                                       
het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering.  

 d.  Elk lid kan als schriftelijk gemachtigde van slechts één ander lid diens                                
stemrecht uitoefenen; een zodanige volmacht moet voor aanvang van de                           
vergadering ter goedkeuring aan het bestuur worden overgelegd. 

                   e.            De voorzitter bepaalt hoeveel stemmen voor of tegen een voorstel zijn.
  

2. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten der algemene 
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 

3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. 

 Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

 Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt 
telkens gestemd tussen de personen, waarop bij de voorafgaande stemming is 
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, waarop bij die voorafgaande stemming het 
geringste aantal stemmen is uitgebracht. 

 Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 

 Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist het lot 
wie van beiden is gekozen. 

 
 Directeur 
Artikel 21 
 
1 De CBV heeft een door het bestuur benoemde directeur. 
2 De directeur-CBV ondersteunt het bestuur bij alle bestuurstaken. Hij woont de 

vergaderingen van het bestuur bij en is verantwoordelijk voor de verslaggeving daarvan. 
Hij heeft in die vergaderingen een adviserende stem. 

3 Het bestuur bepaalt de arbeidsvoorwaarden, de functie-inhoud en de bevoegdheden 
van de directeur en legt deze vast in een met betrokkene gesloten schriftelijke 
overeenkomst. 

4 De directeur is tevens hoofd van het bureau van de CBV, indien de CBV besluit tot het 
instellen van een verenigingsbureau. Hij is met goedkeuring van het bestuur bevoegd tot 
het aanstellen en ontslaan van het personeel en geeft leiding daaraan. 

5 De directeur-CBV is bevoegd om tezamen met de voorzitter de CBV te vertegen-
woordigen. Voorts kan het bestuur in door hem te bepalen gevallen aan de directeur-
CBV andere vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 

6. De directeur-CBV is voor alle werkzaamheden, die hij in zijn functie verricht uitsluitend 
tegenover het bestuur verantwoording verschuldigd. 



 
  
 
 
 Kascommissie 
Artikel 22 
1 Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie bestaande  
 uit tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
2 De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur  
 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
3 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 
 
 
 Boekjaar 
Artikel 23 
Het boekjaar van de CBV loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. 
 
 
 Huishoudelijk Reglement 
Artikel 24 
Bij huishoudelijk reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten in strijd, met de wet of deze 
statuten worden de door deze statuten gevorderde en de door de algemene vergadering nodig 
geachte regelingen en bepalingen van huishoudelijke aard, de CBV betreffende, vastgesteld. 
 
 
 Statutenwijziging en ontbinding 
Artikel 25 
1 Een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldige stemmen, uitgebracht 

in een vergadering, waarin tenminste een/derde gedeelte van het totaal aantal 
stemgerechtigde leden der CBV aanwezig is, is vereist voor besluiten strekkende tot 
wijziging van de statuten van de CBV of tot ontbinding van de CBV. 

2 Indien een/derde gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de CBV niet 
ter vergadering aanwezig is, kan in een volgende vergadering een besluit over het 
voorstel worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal 
stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte 
der uitgebrachte geldige stemmen. 

3 Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de CBV hebben gedaan, moeten 
tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen respectievelijk waarin de bestemming 
van het liquidatiesaldo is vermeld, ter kennisneming zenden aan de leden. 

 
 
 Slotbepaling 
Artikel 26 
In de gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist  
het bestuur. 
 
 
Zwolle, 15 oktober 2008 


