STATUTEN
Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs
na statutenwijziging d.d. 13 december 2004
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze Statuten en het
Huishoudelijk Reglement wordt de vereniging genoemd " de Federatie".
1.2. De Federatie is gevestigd te Utrecht.
1.3. De duur van de Federatie opgericht op achttien december negentienhonderdachtenveertig
is onbepaald.
1.4. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
1.5. Waar in deze Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt gesproken over het bestuur,
wordt hieronder verstaan het bestuur van de Federatie.
DOEL
Artikel 2.
De Federatie stelt zich ten doel:
2.1. De bevordering van kennis op verzekeringstechnisch gebied in de ruimste zin van het
woord en de toepassing daarvan.
2.2. Het meewerken aan het stichten en het in stand houden van instellingen die voor het
gestelde doel bevorderlijk zijn.
2.3. Het bevorderen van een optimale samenwerking binnen de Federatie en met
instellingen en/of groeperingen buiten de Federatie die hetzelfde doel beogen.
MIDDELEN
Artikel 3.
De middelen om de doelstellingen te bereiken zijn:
3.1. Het initiëren, stimuleren en coördineren van activiteiten voortvloeiende uit het gestelde in
artikel 2;
3.2. het uitgeven, het doen uitgeven of meewerken aan het uitgeven van een vakblad.
STRUCTUUR VAN DE FEDERATIE
Artikel 4.
4.1. De Federatie is een samenwerkingsverband van rechtspersonen met gelijke doelstellingen
als de Federatie en die als lid van de Federatie zijn aanvaard. (zie artikel 5).
4.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde rechtspersonen kunnen zich als lid van de Federatie
aanmelden.
4.3. De in lid 1 van dit artikel genoemde rechtspersonen kunnen als lid worden aanvaard als
hun Statuten en Huishoudelijk Reglement niet in strijd zijn met de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de Federatie.
4.4. De in lid 1 van dit artikel genoemde rechtspersonen worden, na het verkrijgen van het
lidmaatschap van de Federatie, door het bestuur ingedeeld in een regio.
4.5. Een regio is een groepering van meerdere rechtspersonen als genoemd in lid 1 van dit
artikel.
4.6. Het bestuur kan besluiten dat 1 rechtspersoon een regio vormt.

LEDEN
Artikel 5.
De Federatie heeft:
5.1. Leden. Dit zijn rechtspersonen als genoemd in artikel 4.1 en door het bestuur als lid
toegelaten.
5.2. Leden van verdienste. Dit zijn natuurlijke personen die zich binnen en voor de Federatie
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
5.3. Ereleden. Dit zijn natuurlijke personen die zich, niet functionerende binnen de Federatie,
voor de realisatie van haar doelstellingen verdienstelijk hebben gemaakt. Leden van
verdienste en ereleden worden benoemd overeenkomstig de bepalingen in het
Huishoudelijk Reglement. Zij hebben geen andere rechten of verplichtingen dan in deze
Statuten vermeld.
LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
6.1. Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat de aanvragende rechtspersoon van het
bestuur schriftelijk bericht heeft ontvangen, dat zij als lid is aanvaard.
6.2. Het lidmaatschap eindigt door:
6.2.1. Ontbinding van de rechtpersoon;
6.2.2. Opzegging door het lid. Dit moet schriftelijk gebeuren, tenminste drie maanden
voor de aanvang van een nieuw verenigingsjaar.
6.2.3. Opzegging door het bestuur. Dit kan gebeuren indien:
6.2.3.1 Een lid handelt in strijd met Statuten, Huishoudelijk Reglement of
reglementair genomen besluiten van de Federatie.
6.2.3.2 Redelijkerwijs van de Federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
6.3. Afwijzing respectievelijk opzegging van het lidmaatschap door het bestuur dient
schriftelijk te geschieden. Tegen de beslissing van het bestuur kan de rechtspersoon in beroep
gaan bij de Algemene Vergadering. Dit beroep moet binnen vier weken na ontvangst van het
besluit schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
6.4. In geval van opzegging is het bestuur bevoegd, in afwachting van het besluit van de
Algemene Vergadering, een lid te schorsen.
INKOMSTEN
Artikel 7.
De inkomsten van de Federatie bestaan uit:
7.1. Contributies van de leden;
7.2. Donaties;
7.3. Andere bijdragen.
Artikel 8.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Artikel 9.
9.1 De contributie is per kalenderjaar verschuldigd en dient binnen drie maanden na aanvang
hiervan te zijn betaald. Bij tussentijdse toetreding als lid is de contributie pro rata
verschuldigd.

9.2 De verplichting tot betaling van de contributie eindigt bij beëindiging van het
lidmaatschap.
9.3 Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft het lid de contributie over het
lopende kalenderjaar verschuldigd.
HET BESTUUR
Artikel 10.
Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen die lid moeten zijn van een rechtspersoon als
genoemd in artikel 4.1.
Artikel 11.
Het bestuur bestaat uit vijf of meer natuurlijke personen, te weten:
11.1 voorzitter;
11.2 secretaris;
11.3 penningmeester;
11.4 twee of meer andere bestuursleden.
11.5 de sub 11.1 tot en met 11.3 genoemden vormen tezamen het Dagelijks Bestuur.
Artikel 12.
12.1 Het bestuur van de Federatie wordt benoemd door de Algemene Vergadering op de wijze
als hierna vermeld. Leden van het Dagelijks Bestuur worden in functie benoemd door de
Algemene Vergadering.
12.2 De benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur behoeft de goedkeurig van
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering
waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is. Wordt
geen twee/derde meerderheid verkregen dan wordt binnen veertien dagen een nieuwe
Algemene Vergadering bijeengeroepen. Voor deze vergadering is dan geen quorum
vereist.
12.3 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook 1 of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur. In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt in de
vacature(s) voorzien.
Artikel 13.
13.1 In elke regio, vastgesteld volgens artikel 4, benoemen de rechtspersonen gezamenlijk een
regiovoorzitter. Deze benoeming geschiedt volgens procedures vast te stellen door de
besturen van bovengenoemde rechtspersonen in overleg met het bestuur.
13.2 Uit de volgens artikel 13.1 benoemde regiovoorzitters draagt het bestuur een bestuurslid
voor als bedoeld in artikel 12.1.
Artikel 14.
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
14.1 Op de dag van de Algemene Vergadering in het jaar waarin het bestuurslid de leeftijd
van vijf en zestig jaar heeft bereikt;
14.2 Door schriftelijk bedanken door het bestuurslid;
14.3 Bij verlies door het bestuurslid van de vrije beschikking over zijn vermogen.
14.4 Zodra een bestuurslid geen lid meer is van een lid van de Federatie.
14.5 Door ontslag als geregeld in art. 15.

Artikel 15.
15.1 een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen.
15.2 Het besluit tot ontslag dient te worden genomen in een bestuursvergadering met
inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3 van het Huishoudelijk Reglement.
15.3 Een besluit tot ontslag moet worden goedgekeurd door de benoemde instanties. In
afwachting daarvan is het betreffende bestuurslid geschorst.
15.4 Een schorsing welke niet binnen zes maanden is gevolgd door ontslag, vervalt door
verloop van die termijn.
Artikel 16.
16.1. De Federatie wordt in en buiten rechts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijkse bestuur.
16.2 Het bestuur is, mits met toestemming van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Federatie zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
In dit verband wordt onder een derde verstaan een rechtspersoon met gelijke
doelstellingen als de Federatie.
16.3 Het bestuur is bevoegd commissies in het leven te roepen.
ALGEMEENE VERGADERING
Artikel 17
17.1 De Algemene Vergadering is de vergadering van het bestuur en de leden van de
Federatie.
17.2 De Algemene Vergadering dient binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar
te worden bijeengeroepen, waarbij het bestuur ondermeer verantwoording aflegt omtrent
het beleid en het financieel beheer.
17.3 Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeen geroepen:
17.3.1 door het bestuur;
17.3.2 Op schriftelijk verzoek van tenminste drie leden onder opgave van redenen. Deze
vergadering dient binnen vier weken na het verzoek plaats te vinden. Indien aan het
verzoek binnen vier weken geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het
bijeenroepen overgaan op de wijze waarop het bestuur een Algemene Vergadering
bijeenroept of bij advertentie in tenminste 1 landelijk dagblad.
17.4 De Algemene Vergadering benoemt uit haar leden jaarlijks een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.
17.5 Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene Vergadering strakt
tot décharge van het bestuur.

Artikel 18
Tot de verplichte werkzaamheden van de Algemene Vergadering behoren:
18.1 Het houden van de notulen van de vergadering;
18.2 Het vaststellen van het verslag van het bestuur betreffende de verrichtingen in het
afgelopen verenigingsjaar.
18.3 Het vaststellen van de rekening en verantwoording van de verrichtingen in het afgelopen

verenigingsjaar.
18.4 Het vaststellen van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
18.5 Het benoemen van de leden van het dagelijks bestuur.
18.6 het vaststellen van de contributie voor het komend verenigingsjaar.
18.7 het benoemen van de commissie als genoemd in artikel 17.4.
Artikel 19.
19.1 Elk lid wordt op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door twee afgevaardigden
en is gerechtigd tot het uitbrengen van stemmen.
19.2 het rechtens aantal uit te brengen stemmen per lid wordt bepaald als volgt:
19.2.1. één stem per tweehonderd leden;
19.2.2 één stem voor een restaantal van meer dan éénhonderd leden;
Een lid met minder dan tweehonderd leden heeft recht op één stem. Het maximum uit te
brengen aantal stemmen per lid bedraagt tien.
19.3 Over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling worden gestemd.
19.4 Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
19.5 Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd tussen de twee
personen die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen wederom dan
beslist het lot.
19.6 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
19.7 Ereleden en leden van verdienste hebben geen stemrecht.
WIJZIGING VAN STATUTEN
Artikel 20.
20.1 Wijzigingen van de Statuten kunnen worden voorgesteld door het bestuur of een lid.
20.2 Voorstellen van een lid moeten tenminste drie maanden voor de Algemene Vergadering
bij het bestuur zijn ingediend.
20.3 De woordelijke inhoud van de voorstellen moet tenminste zes weken voor de Algemene
Vergadering ter kennis zijn gebracht van de leden.
20.4 Amendementen op deze voorstellen kunnen tot drie weken voor de Algemene
Vergadering door de leden bij het bestuur worden ingediend.
Zij worden tenminste tien dagen voor de Algemene Vergadering schriftelijk aan de
leden medegedeeld.
20.5 Een besluit tot Statutenwijziging behoefte de goedkeuring van tenminste twee/derde van
de uitgebrachte stemmen, in een Algemene Vergadering waarin tenminste drie/vierde
van de leden vertegenwoordigd is.
20.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk tenzij een van de aanwezigen zich daartegen verzet.
20.7 Wijzigingen in de Statuten zijn eerst van kracht nadat deze zijn vastgesteld bij notariële
akte.
ONTBINDING VAN DE FEDERATIE
Artikel 21.
21.1 Het voorstel tot ontbinding van de Federatie dient uit te gaan van het bestuur of van
tenminste een/vijfde van haar leden.
21.2 Een besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een Algemene Vergadering waarin tenminste drie/vierde van
de leden vertegenwoordigd is.
21.3 Bij ontbinding van de Federatie is het bestuur belast met de vereffening.

21. 4 De Algemene Vergadering beschikt, nadat het voorstel tot ontbinding is aangenomen,
over het vermogen van de Federatie en geeft aan een eventueel batig saldo een zodanige
bestemming at het ten goede komt aan de leden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 22.
22.1 De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
22.2 Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de Statuten.
22.3 Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts
worden genomen in een Algemene Vergadering met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 23.
In alle gevallen waarin deze Statuten niet voorzien beslist het bestuur, behoudens
verantwoording aan de Algemene Vergadering.

