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Huidig artikel 17 van de statuten KNBRD

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 
1. De Algemene Vergadering bestaat uit de afgevaardigden van de verenigingen die tijdens de 

Algemene Vergadering hun vereniging en hun leden vertegenwoordigen en namens hun 
vereniging en hun leden aan de stemming deelnemen. 

2. In de Algemene Vergadering komen aan de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten van andere organen van de Vereniging zijn opgedragen. 

3. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging 
van die termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering - de 
jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. Het verslag van de commissie genoemd in artikel 16; 
b. Het jaarverslag en de jaarrekening, bedoeld in het voorgaande artikel; 
c. Het vigerende beleidsplan; 
d. De begroting; 
e. De benoeming van de commissie genoemd in artikel 16. 
f. De benoeming van de commissies, waarvan de taken door de Algemene Vergadering worden 

bepaald of geregeld zijn in het Huishoudelijk of andere reglementen, voor zover een (her-)
benoeming van een lid van deze commissies aan de orde is;

g. Voorstellen van het Bestuur of van de verenigingen, aangekondigd bij de oproeping van de 
vergadering. 

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur zulks wenselijk 
oordeelt. 

5. Voorts is het Bestuur verplicht, op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal afgevaardigden als 
bevoegd is, tot het uitbrengen van één/tiende van het aantal stemmen dat in een voltallige 
algemene vergadering kan worden uitgebracht, tot het bijeenroepen van een Algemene 
Vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van niet langer dan vier weken. Indien 
aan het verzoek niet binnen veertien dagen gehoor wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot 
de bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 of bij 
advertentie in tenminste één landelijk veelgelezen dagblad.

Wijziging naar aanleiding van behandeling KNBRD Stichtingen op Algemene Vergadering KNBRD
Artikel 17 lid 3

b. De jaarverslagen en de jaarrekeningen van de vereniging KNBRD alsmede van de 
opgerichte stichtingen, bedoeld in het voorgaande artikel;

Artikel 17 lid 3
d. De begrotingen van de vereniging KNBRD alsmede van de opgerichte stichtingen:

Wijziging naar aanleiding van begroting komend jaar Algemene Vergadering KNBRD
Artikel 17 lid 3

d. De begroting:
1) de definitieve begroting voor het komende verenigingsjaar;
2) de eerste begroting voor het daarop volgende verenigingsjaar en 
3) eventueel de bijgestelde begroting voor het lopende verenigingsjaar;

Wijziging naar aanleiding van conflictenmatrix Algemene Vergadering KNBRD
Toe te voegen bij artikel 17 lid 3 punt h.

h. De te publiceren onderwerpen zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement voor zover 
dit nog niet eerder dat kalenderjaar is gedaan op de website.

Verwijderd: Het


