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Naam, zetel en rechtsbevoegdheid.
Artikel 1.
1.

De vereniging is genaamd: Vrouwen in Institutioneel Pensioen (VIIP).

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

3.

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

4.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dat gehouden wordt door de
Kamer van Koophandel.

Duur. Boekjaar.
Artikel 2.
1.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

2.

Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een januari tot en met eenendertig
december.

Doelen.
Artikel 3.
De doelen van de vereniging zijn:
a.

het bieden van een laagdrempelig netwerk waarbinnen de leden kennis delen;

b.

bijdragen aan ontwikkeling van vrouwen die werkzaam zijn in de (institutionele)
pensioenwereld;

c.

de diversiteit op het gebied van sekse vergroten in de pensioenwereld,

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Lidmaatschap.
Artikel 4.
1.

Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.

2.

Lid kunnen zijn vrouwen, die op academisch niveau binnen de pensioen-sector
werken.
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3.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de
eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

4.

Het bestuur kan een lid tot erelid benoemen, al dan niet op voordracht van een of
meer leden.

Rechten en verplichtingen.
Artikel 5.
1.

De vereniging kan, voorzover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel
voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen.

2.

De in lid 1 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

3.

De vereniging kan door een besluit van het bestuur of van de algemene vergadering
verplichtingen aan de leden opleggen.

4.

De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

5.

De leden zijn gehouden:
a.

de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het
bestuur of van de algemene vergadering na te leven;

b.
6.

de belangen van de vereniging niet te schaden.

De leden (niet zijnde ereleden) zijn verplicht:
a.

tot betaling van een jaarlijkse contributie; bij toetreding van een lid in de
eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele contributie, bij
toetreding in de tweede helft van een verenigingsjaar de helft van de
contributie verschuldigd;

b.

aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor een
goede uitvoering van de taak van de vereniging.

7.

De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 6.
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door het overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid; de opzegging moet schriftelijk aan het
(email)adres van de vereniging geschieden en wel tegen het einde van een
verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
minste vier weken; opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden,
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mits bij aangetekende brief, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen een maand
nadat haar een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot juridische fusie of splitsing;
een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te
zeggen in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;

2.

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting, als bedoeld in lid 3.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren dan wel doordat een lid ophoudt te voldoen aan
de toelatingsvereisten, als bedoeld in artikel 4, lid 2.
In een dergelijk geval eindigt het lidmaatschap per de datum van opzegging.

3.

Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan
wel indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende
brief, onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld.
Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de
mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij
aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Indien de
ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie
maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het
lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van
eventuele functies, welke zij in de vereniging bekleedt.

4.

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het
betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Het bestuur.
Artikel 7.
1.

a.

Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste vier.

b.

Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter en een vice-voorzitter.
Het bestuur wijst de voorzitter en vice-voorzitter uit zijn midden aan.
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2.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie
leden.

3.

Ieder bestuurslid wordt door de algemene vergadering benoemd voor een periode
van vier jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn eenmaal hernoembaar. Wie in een tussentijdse
vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

4.

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.

5.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.

door periodiek aftreden;

b.

door bedanken;

c.

door verlaten branche.

Bestuursbevoegdheid.
Artikel 8.
1.

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.

Vertegenwoordiging.
Artikel 9.
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niets anders
voortvloeit.
a.

De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
bestuursleden gezamenlijk.

b.

Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen,
op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht
omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
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2.

Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit
dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de
betreffende rechtshandeling is besloten.

Rekening en verantwoording.
Artikel 10.
1.

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.

2.

a.

Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid.
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter vaststelling aan de algemene vergadering voor.

b.

De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden;
ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder
opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder
van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat het bestuur deze
verplichtingen nakomt.

3.

De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1
Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de in lid 3 bedoelde stukken te
onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken
door de ledenvergadering.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt dan benoemt
de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die
geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de in lid 2
bedoelde stukken en brengt aan de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit.
Vereist dit onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie op kosten van de
vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.

5

4.

Vaststelling door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening
en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover
die uit de jaarstukken blijkt.

5.

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 en 2 zeven jaar te
bewaren.

Geldmiddelen.
Artikel 11.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.

subsidies, giften en andere inkomsten;

b.

contributies van de leden;

c.

ontvangsten uit entreegelden.

Organen van de vereniging.
Artikel 12.
1.

Organen van de vereniging zijn het bestuur, de deelnetwerken en de algemene
vergadering.

2.

Een deelnetwerk is een groep van circa twintig leden, die gemiddeld drie keer per
jaar bij elkaar komt ter bespreking van een actueel thema. Het bestuur stelt
deelnetwerken en stelt tevens hun taak, inrichting en werkwijze vast.

Algemene vergadering.
Artikel 13.
1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2.

Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene
vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een digitale kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de
agenda.

Het leiden en notuleren van vergaderingen.
Artikel 14.
1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of
door een van de andere bestuursleden.
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2.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid
notulen gemaakt. De notulen worden door de eerstvolgende algemene vergadering
vastgesteld.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering.
Artikel 15.
1.

Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

2.

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.

3.

Alle besluiten worden door de algemene vergadering genomen met gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten
uitdrukkelijk anders bepalen.

Statutenwijziging.
Artikel 16.
1.

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2.

Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.

3.

a.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden
van deze akte bevoegd.

b.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten in het handelsregister neer te leggen.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 17.
1.

Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 16 van
overeenkomstige toepassing.

2.

Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergadering moet worden
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden.

3.

a.

De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op
als vereffenaars.

b.

De algemene vergadering is bevoegd bij het besluit tot ontbinding de alsdan

7

zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van
één of meer vereffenaars.
4.

Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo
bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

5.

Na 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 reglementen
voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de
vereniging uitgaan, moet aan haar naam toegevoegd worden "in liquidatie".

6.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de
bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening.

Reglementen.
Artikel 18.
1.

De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement of andere reglementen
vaststellen en wijzigen.

2.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.

8

