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STATUTENWIJZIGING VERENIGING UNIE KBO
Unie KBO

Heden, drie maart tweeduizendtweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. JOHANNES GERARD
GRÄLER, notaris met als plaats van vestiging ’s-Hertogenbosch:
de heer Corstiaan Noordijk, kantooradres: Zuiderparkweg 280, 5216 HE ’s-Hertogenbosch,
geboren te Apeldoorn op zesentwintig oktober negentienhonderdtachtig,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het voltallige bestuur van
de vereniging: UNIE KBO, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te Nieuwegein,
Ringwade 67 (postcode 3439 LM), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40236191, hierna te noemen: "de vereniging", en als zodanig de
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend.
INLEIDING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
a. De vereniging is opgericht bij akte op zestien mei negentienhonderdtweeënvijftig.
b. De statuten van de vereniging luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw vastgesteld bij
akte op zeventien juli tweeduizendzestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te
’s-Hertogenbosch.
c. De Ledenraad van de vereniging heeft in haar vergadering van zesentwintig november
tweeduizendéénentwintig besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen,
waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die
vergadering.
d. Besloten is de statuten van de vereniging te wijzigen, omdat de Unie KBO met de
vereniging PCOB een federatieve samenwerking is aangegaan in de vorm van de
vereniging KBO-PCOB. Het primaat van de besluitvorming ligt bij de Ledenraad Unie KBO
en de Ledenraad PCOB. De uitvoering van de door beide Ledenraden genomen
geaccordeerde besluiten vindt plaats in de uitvoeringsorganisatie van de vereniging KBOPCOB.
e. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de vereniging voorschrijven met
betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.
f.
De statuten van de vereniging schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten
voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.
VOLMACHTEN
Van de hiervoor vermelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit zeven (7)
onderhandse akten van volmacht die aan deze akte zijn gehecht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze uitvoering van gemeld besluit voor de
vereniging vast te stellen de volgende gewijzigde
STATUTEN:
Naam, zetel, grondslag en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: "Unie KBO".
2. De Unie KBO is gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
3. Zij is opgericht op zestien mei negentienhonderdtweeënvijftig en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
4. De grondslag van de vereniging ligt in de katholieke traditie, waarin een samenleving
nagestreefd wordt van gemeenschapszin, diversiteit, solidariteit en respect.
5. De Unie KBO kent twee organen:
a. de Ledenraad;
b. het Landelijk Bestuur.
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de Unie KBO is op te treden als overkoepelend nationaal verband van:
a. de toegelaten provinciale bonden van senioren
b. alsnog toe te laten andere organisaties van senioren;
c. individuele senioren die niet zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling van een
toegelaten provinciale bond van senioren.
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2.

De Unie KBO stelt zich voorts ten doel:
De belangen te behartigen van senioren in de meest ruime zin. Zij staat voor een krachtige
stem van senioren op alle niveaus in de samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie
en gelijkwaardigheid van senioren daarbinnen gestalte krijgen.
3. De Unie KBO wil haar leden ondersteunen bij hun werk door middel van gerichte
dienstverlening, voorlichting en informatievoorziening. Zij wil ruimte geven voor menselijke
ontmoeting en verbinding.
Middelen
Artikel 3
De Unie KBO tracht haar doel te bereiken door:
a. actief en met gezag initiërend, het emancipatieproces van senioren verder op gang te
brengen en de bewustwording daarvan te bevorderen; het organiseren van debatten en het
oppakken van trends en ontwikkelingen in de samenleving zijn daarbij van belang;
b. het opbouwen en onderhouden, zowel nationaal als internationaal, van netwerken met
overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen waarbij samenwerking een
belangrijke invalshoek is;
c. het onderhouden van een actieve klantgerichte ledenorganisatie met een brede
dienstverlening en belangenbehartiging en open naar de samenleving;
d. in haar organisatie-inrichting een groot accent te leggen op en ruimte te creëren voor het
decentrale niveau en een sterk vrijwilligersnetwerk, daarmee beleidsvorming en
ideeënontwikkeling en uitvoering van activiteiten van onderop zoveel mogelijk
bevorderend, zowel op landelijk als provinciaal niveau.
Leden
Artikel 4
1. Leden van de Unie KBO kunnen zijn:
a. de in artikel 2 lid 1 onder a en b genoemde organisaties;
b. individuele senioren als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder c;
c. de Unie KBO kent persoonlijke ereleden waarvan de status bij het Algemeen
Reglement wordt geregeld.
2. De leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b vormen tezamen de Geleding van Individuele
Leden. De gezamenlijke afvaardiging van leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b in de
Ledenraad wordt als één lid beschouwd.
Artikel 5
Verkrijgen lidmaatschap
1. De Ledenraad van de Unie KBO beslist over het toelaten van het lidmaatschap van de
leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a.
De wijze van toelating wordt geregeld in het Algemeen Reglement.
2. Het Landelijk Bestuur van de Unie KBO beslist over het toelaten tot het lidmaatschap van
leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b. Het Landelijk Bestuur kan bij reglement
besluiten de wijze van toelating en de voorwaarden voor verkrijging van het lidmaatschap
van deze leden te mandateren aan de Directie.
Beëindiging lidmaatschap
3. Het hierna bepaalde omtrent opzegging van het lidmaatschap is slechts van toepassing op
leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a. De wijze waarop opzegging van het
lidmaatschap van leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b geschiedt wordt bij reglement
geregeld.
4. a. Opzegging kan alleen per één (1) januari daaropvolgend.
Wanneer men in de loop van het jaar opzegt, blijft de jaarlijkse contributie voor
het geheel verschuldigd.
Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief.
b. Alvorens een lid kan opzeggen dient minimaal een halfjaar vóór opzegging het
Landelijk Bestuur van de Unie KBO, door middel van een brief met opgaaf van
redenen, op de hoogte te worden gebracht van het voornemen tot opzegging, opdat
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het Landelijk Bestuur in de gelegenheid is met het betreffende lid in bespreking te
komen.
5. Een lid kan binnen één maand, nadat hem een besluit tot verzwaring van verplichtingen
van de leden bekend is geworden of is meegedeeld, zijn lidmaatschap opzeggen,
waardoor het besluit niet op hem van toepassing is, voor zover het verplichtingen van
geldelijke aard betreft.
6. Het lidmaatschap eindigt voorts:
a. doordat een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door de Ledenraad wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten, door deze statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook
wanneer redelijkerwijs van de Unie KBO niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
c. door ontzetting uit het lidmaatschap door de Ledenraad.
Deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de
statuten, reglementen of besluiten van enig bevoegd orgaan van de Unie KBO, of de Unie
KBO op onredelijke wijze benadeelt, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3.
Ledenraad
Artikel 6
Samenstelling
1. De Ledenraad bestaat uit twee vaste gemachtigde afgevaardigden van ieder van de
besturen van de leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a en uit twee gemachtigde
afgevaardigden van de Geleding van Individuele Leden als bedoeld in artikel 4 lid 1
onder b.
2. Bij ontstentenis of belet worden de in het vorige lid 1 bedoelde afgevaardigden
vervangen door vaste gemachtigde plaatsvervangers uit ieder van de besturen van de
leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a en uit vaste gemachtigde plaatsvervangers
uit de Geleding van Individuele Leden als het betreft leden als bedoeld in artikel 4 lid 1
onder b.
3. Slechts de in de vorige leden 1 en 2 gekozen afgevaardigden en hun plaatsvervangers
hebben stemrecht in de Ledenraad met inachtneming van artikel 9.
4. De werkwijze en de samenstelling van de Ledenraad wordt nader uitgewerkt in het
Algemeen Reglement.
Artikel 7
Taken en bevoegdheden
1. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de Unie KBO.
2. Tot de taak van de Ledenraad behoren met name:
a. het geven van kaders voor het strategisch beleid;
b. het verlenen van goedkeuring aan het te voeren strategisch beleid en
het daarop gebaseerde werk- en beleidsplan en de begroting;
c. het verlenen van goedkeuring voor het gevoerde beleid, inclusief het jaarverslag en de
exploitatierekening (financieel) jaarverslag en décharge van het Landelijk Bestuur;
d. het uitoefenen van het budgetrecht;
e. het vaststellen van de contributieafdracht per lid als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a
aan de Unie KBO en het vaststellen van de jaarlijkse contributie van leden als bedoeld
in artikel 4 lid 1 onder b;
f.
het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de Unie KBO. De
voorzitter van het Landelijk Bestuur wordt in functie benoemd;
g. het doen van een bindende voordracht voor benoeming, schorsing of ontslag van de
(drie) leden van het Landelijk Bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter, die
plaats nemen in het Bestuur van KBO-PCOB;
h. het benoemen, schorsen en ontslaan van de (vijf) Ledenraadsleden en hun
plaatsvervangers, die de Unie KBO vertegenwoordigen in de Ledenraad KBO-PCOB;
i.
het benoemen, schorsen en ontslaan van één Ledenraadslid en plaatsvervanger uit
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de onder h bedoelde Ledenraadsleden, die gemachtigd zijn bij de besluitvorming in de
Ledenraad KBO-PCOB namens de vertegenwoordiging van Unie KBO één stem uit te
brengen conform het door de Ledenraad Unie KBO geaccordeerde besluit;
j.
het behandelen van en het beslissen over de door het Landelijk Bestuur en de leden
schriftelijk ingediende (wijziging)voorstellen;
k. het toelaten van nieuwe leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a en het beëindigen
van het lidmaatschap van dezelfde leden;
l.
het beslissen over alle zaken welke de Unie KBO betreffen, voor zover deze niet bij of
krachtens de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen;
m. het vaststellen van de statuten, het Algemeen Reglement en alle andere reglementen
voor de eerste keer;
n. het wijzigen van de statuten en het Algemeen Reglement;
o. het liquideren van de Unie KBO;
p. het benoemen van de accountant.
Artikel 8
Procedure en frequentie van het bijeenroepen
1. Het Landelijk Bestuur roept de Ledenraad minimaal tweemaal per jaar bijeen.
De bijeenroeping kan naast schriftelijk eveneens door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, zoals per e-mail, plaatsvinden.
De verdere wijze waarop de oproeping dient plaats te vinden wordt geregeld in het
Algemeen Reglement.
2. Op schriftelijk verzoek van vier leden (zoals bedoeld in artikel 4 lid 1) dan wel een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in
de Ledenraad is het Landelijk Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Ledenraad
binnen vier weken.
In het schriftelijk verzoek moeten de te behandelen onderwerpen zijn vermeld. Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan op de wijze zoals die bij het Algemeen Reglement is
geregeld.
Artikel 9
Besluitvorming
1. Alle besluiten waaromtrent in deze statuten geen andere bepalingen zijn opgenomen,
kunnen worden genomen in een vergadering van de Ledenraad:
a. waarin ten minste de meerderheid van het aantal leden van de Ledenraad
vertegenwoordigd is; en
b. er zoveel leden van de Ledenraad aanwezig zijn dat ten minste de meerderheid van
het maximaal aantal uit te brengen stemmen kan worden uitgebracht, zoals geregeld
bij reglement; en alsdan bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.
2. Is in een vergadering het in het vorige lid bedoelde aantal leden niet vertegenwoordigd,
dan kan een tweede vergadering worden opgeroepen, echter niet eerder dan veertien
dagen en niet later dan een maand nadat de eerste vergadering is gehouden. Daarin kan
bij meerderheid der uitgebrachte stemmen worden besloten, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde leden.
3. Een lid van de Ledenraad neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
dit lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van
de Vereniging.
4. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. In alle andere gevallen wordt
mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.
5. Stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze
gemerkt zijn, dan wel meer ofwel andere namen van personen bevatten dan gekozen
kunnen worden.
6. Het aantal uit te brengen stemmen en de wijze van stemmen wordt geregeld bij het
Algemeen Reglement.
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7.

Ook buiten de vergadering kunnen mits met algemene stemmen van alle leden besluiten
worden genomen. De stemmen dienen dan te worden uitgebracht schriftelijk of via een
elektronisch communicatiemiddel.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een
relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Mocht een onderwerp niet of niet tijdig op de agenda zijn geplaatst voor besluitvorming,
zoals voorgeschreven in het Algemeen Reglement, kan hier alsnog over worden besloten
met inachtneming van het in de eerste twee zinnen van dit lid bepaalde.
8. Stemmen die voorafgaand aan een vergadering van de Ledenraad via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die
van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering
worden uitgebracht. Het Landelijk Bestuur kan nadere regels stellen voor het stemmen via
een elektronisch communicatiemiddel.
9. Het stemrecht ter vergadering kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch
communicatiemiddel.
10. Voor de toepassing van lid 9 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
Het Landelijk Bestuur
Artikel 10
Samenstelling, bevoegdheden, werkwijze
1. a. Het Landelijk Bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven onafhankelijke
leden, die benoemd worden door de Ledenraad. De voorzitter wordt in functie
benoemd. De selectieprocedure wordt in het Algemeen Reglement geregeld.
b. De voorzitter van het Landelijk Bestuur is tevens voorzitter van de Ledenraad.
c. Dubbellidmaatschap van het Landelijk Bestuur van de Unie KBO en een bestuur van
een in artikel 2 lid 1 genoemde organisatie is niet mogelijk.
d. Het Landelijk Bestuur verdeelt de portefeuilles en doet daarvan mededeling aan de
Ledenraad. Het Landelijk Bestuur regelt de eventuele onderlinge vervanging.
e. Het Landelijk Bestuur streeft naar een evenwichtige spreiding qua diversiteit,
regionale afkomst en deskundigheid. Bij vacatures wordt een profielschets opgesteld,
op basis waarvan vervulling van de functies plaatsvindt. Het een en ander wordt nader
uitgewerkt in het Algemeen Reglement.
2. De leden van het Landelijk Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn
eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Voor deze leden wordt een rooster van
aftreden opgesteld waarin in ieder geval is bepaald dat de voorzitter, secretaris en
penningmeester nimmer gelijktijdig aftreden.
3. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het vastgestelde aantal, vormen de
resterende bestuursleden of vormt het resterende bestuurslid niettemin een bevoegd
bestuur met de uitdrukkelijke verplichting op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot
aanvulling tot het vastgestelde minimum aantal bestuursleden.
4. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Landelijk Bestuur berust het bestuur van de
Unie KBO tijdelijk bij één of meer door de Ledenraad daartoe voor dit doel aangewezen
personen. De Ledenraad is verplicht voor deze aanwijzing zorg te dragen.
5. Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en is bevoegd tot:
a. het voorbereiden van vergaderingen van de Ledenraad betreffende het strategisch
beleidsplan, de jaarlijkse evaluatie van het gevoerde beleid, de behandeling der
financiële stukken, andere zaken van strategisch belang en de uitvoering van terzake
genomen besluiten;
b. het zorgdragen voor de dagelijkse bestuurlijke leiding van de Unie KBO;
c. het aanstellen van een Directie voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid
welke Directie leiding geeft aan de uitvoeringsorganisatie en het toezicht houden op
de werkzaamheden van de Directie.
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d.

besluitvorming in lopende dossiers en/of onvoorziene gebeurtenissen, voor zover die
vanwege strategisch belang bemoeienis van het Landelijk Bestuur vereisen;
6. a. Het Landelijk Bestuur is uitsluitend met toestemming van de Ledenraad bevoegd te
besluiten tot het aangaan van geldleningen, tot het sluiten van overeenkomsten, tot
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de Unie KBO zich als borg of hoofdelijk schuldenaar
verbindt, zich sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
b. Het Landelijk Bestuur doet alle ten behoeve van de subsidiegever noodzakelijke
verrichtingen.
7. Het Landelijk Bestuur kan adviescommissies instellen en informeert daarover de
Ledenraad. De instelling, samenstelling en bevoegdheden worden bij
instellingsbeschikking geregeld.
8. De wijze en frequentie van vergaderen van het Landelijk Bestuur worden geregeld in het
Algemeen Reglement.
9. Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden stemming vraagt. Indien wordt
gestemd heeft bij het staken van de stemmen de voorzitter een doorslaggevende stem.
10. Ieder lid van het Landelijk Bestuur is tegenover de Unie KBO gehouden tot een behoorlijke
vervulling van het aan het lid opgedragen taak.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het Landelijk Bestuur zich naar het
belang van de Unie KBO op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het
realiseren van de maatschappelijke doelstelling. Het Landelijk Bestuur maakt een
zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de leden van de Unie KBO,
de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van werknemers van de
uitvoeringsorganisatie en de overige in aanmerking komende belangen van interne en
externe belang(en)(hebbenden).
Artikel 11
Besluitvorming
1. Alle besluiten waaromtrent in deze statuten geen andere bepalingen zijn opgenomen,
kunnen worden genomen in een vergadering van het Landelijk Bestuur, waarin ten minste
de helft van het aantal leden van het Landelijk Bestuur vertegenwoordigd is, en alsdan bij
meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.
2. Is in een vergadering het in het vorige lid bedoelde aantal leden niet vertegenwoordigd,
dan kan een tweede vergadering worden opgeroepen, echter niet eerder dan veertien
dagen en niet later dan een maand nadat de eerste vergadering is gehouden. Daarin kan
bij meerderheid der uitgebrachte stemmen worden besloten, ongeacht het aantal
vertegenwoordigde leden.
3. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. In alle andere gevallen wordt
mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.
4. Het aantal uit te brengen stemmen en de wijze van stemmen worden geregeld bij het
Algemeen Reglement.
5. Het Landelijk Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks onder de
voorwaarden dat:
alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, of ander elektronisch
communicatiemiddel hun mening te uiten, en op een van de hiervoor gemelde wijzen
hun stem hebben kunnen uitbrengen en
dit besluit met volstrekte meerderheid van stemmen is genomen.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een
relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
6. Een lid van het Landelijk Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang
van de Vereniging. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de Ledenraad.
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Vertegenwoordiging van de Unie KBO
Artikel 12
1. Het Landelijk Bestuur, dan wel twee gezamenlijk handelende bestuursleden,
vertegenwoordigen de Unie KBO zowel in als buiten rechte.
2. Het Landelijk Bestuur kan ook aan andere bestuurders, aan de Directie en aan derden
schriftelijk volmacht verlenen namens de Unie KBO te handelen.
Directie en uitvoeringsorganisatie
Artikel 13
1. De Directie van de vereniging KBO-PCOB vormt tevens de Directie van de Unie KBO. Het
Landelijk Bestuur legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directie
van de Unie KBO vast in een directiereglement Unie KBO.
2. Het lid van de Directie mag zonder toestemming van het Landelijk Bestuur geen betaalde
of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in
samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale
werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Unie
KBO.
3. Het lid van de Directie geeft het Landelijk Bestuur op eerste verzoek inzicht in de door hem
of haar uitgeoefende nevenfuncties.
4. De uitvoeringsorganisatie van de vereniging KBO-PCOB functioneert tevens als
uitvoeringsorganisatie van Unie KBO.
5. Het Landelijk Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers van de uitvoeringsorganisatie en
anderen die in een contractuele relatie tot de Unie KBO staan, zonder gevaar voor hun
rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een door het Landelijk Bestuur aangewezen
functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Unie KBO van
algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het
functioneren van leden van het Landelijk Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan een
door het Landelijk Bestuur aangewezen functionaris. Deze klokkenluidersregeling wordt
algemeen bekend gemaakt.
6. Werknemers van de uitvoeringsorganisatie kunnen niet in enige functie in een van de
organen van de Unie KBO worden benoemd of gekozen. Oud-werknemers kunnen na
uitdiensttreding niet eerder voor een functie in een van de organen van de Unie KBO
worden benoemd of gekozen dan nadat een periode van vier jaren is verstreken.
7. De Directie formuleert welke partijen voor de Unie KBO als interne en externe
belanghebbenden worden beschouwd en voert een actief en transparant beleid voor de
omgang met hen; over dit beleid legt de Directie verantwoording af aan het Landelijk
Bestuur.
Reglementen
Artikel 14
1. Ter uitvoering en goed functioneren van deze statuten stelt de Ledenraad op voorstel van
het Landelijk Bestuur het Algemeen Reglement vast en alle andere reglementen voor de
Unie KBO voor de eerste keer met uitzondering van het Directiereglement. Het
Directiereglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het Landelijk Bestuur.
De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met deze statuten.
2. Het Landelijk Bestuur is bevoegd wijzigingen in reglementen, anders dan in het Algemeen
Reglement, als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub m aan te brengen. Deze wijzigingen dienen zo
spoedig mogelijk aan de Ledenraad ter kennis te worden gebracht.
Geldmiddelen
Artikel 15
1. Alle geldmiddelen en eigendommen van de Unie KBO horen toe aan de Unie KBO en
worden beheerd door of namens het Bestuur.
2. De middelen van de Unie KBO bestaan uit:
a. de bijdragen van de leden;
b. bijdragen van begunstigers;
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c. opbrengsten van activiteiten;
d. subsidies en giften;
e. schenkingen, legaten en erfstellingen;
f. alle ander wettige baten.
3. De leden van de Unie KBO als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a betalen een jaarlijkse
contributie die door de Ledenraad wordt bepaald naar rato van het werkelijk aantal leden
van deze bij de Unie KBO aangesloten leden op één januari en één juli van elk jaar en de
leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b een door de Ledenraad vast te stellen bedrag.
4. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
5. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de baten niet
overtreffen.
Begunstigers
Artikel 16
1. Begunstigers van de Unie KBO zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de Unie
KBO financieel of materieel wensen te steunen en die na aanmelding als zodanig zijn
geregistreerd bij het verenigingsbureau.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten of verplichtingen dan het leveren van een
bijdrage.
Boekjaar, jaarstukken
Artikel 17
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. De penningmeester draagt zorg voor een adequate afhandeling van alle financiële stukken,
waaronder:
a. de jaarstukken over het afgelopen boekjaar, bestaande uit de balans en de rekening
van baten en lasten, voorzien van een rapport, opgemaakt door een
registeraccountant;
b. de ontwerp-begroting voor het volgend boekjaar. De jaarstukken en de begroting
moeten voorzien zijn van de nodige toelichtingen en specificaties.
Commissie van Goede Diensten
Artikel 18
1. Indien zich naar het oordeel van het Landelijk Bestuur ernstige moeilijkheden voordoen of
dreigen voor te doen in de Unie KBO, waaronder:
a. ernstig meningsverschil tussen leden als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a, onderling,
dan wel tussen leden, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a, en de bij deze leden
aangesloten afdelingen, waarvoor zij geen oplossing gevonden hebben;
b. opzegging door een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a;
is het Landelijk Bestuur bevoegd ad hoc een Commissie van Goede Diensten in te stellen,
die tot taak heeft te bemiddelen bij een bestaande of dreigende moeilijkheid, als bedoeld in
de aanhef van dit lid.
Bij dreigende ontzetting van een dergelijk lid is het Landelijk Bestuur verplicht een
commissie als vorenbedoeld te benoemen.
2. De opdracht, samenstelling, werkwijze en termijnstelling zullen bepaald worden door het
Bestuur bij de instelling van de commissie.
De leden van de commissie hebben recht op een vergoeding van de door hen gemaakte
onkosten.
3. De commissie heeft een adviserende bevoegdheid.
Statutenwijziging
Artikel 19
1. In de statuten van de Unie KBO kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de Ledenraad, daartoe opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste dertig dagen.
2. Zij die de oproeping tot de Ledenraad ter behandeling van een voorstel tot
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statutenwijziging hebben gedaan, moeten bij de oproeping de tekst van de voorgedragen
wijziging woordelijk bijvoegen en bovendien ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Op deze Ledenraad moet ten minste twee/derde van het aantal leden van de Ledenraad
vertegenwoordigd zijn en moet het besluit worden genomen met tenminste twee/derde der
uitgebrachte geldige stemmen.
4. Is in deze vergadering het in het vorige lid bedoelde aantal leden niet vertegenwoordigd,
dan kan een tweede vergadering worden opgeroepen, echter niet eerder dan veertien
dagen en niet later dan een maand nadat de eerste vergadering is gehouden. Daarin kan
met ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen worden besloten, ongeacht het
aantal vertegenwoordigde leden.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
6. De leden van het Landelijk Bestuur zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, ten
aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, bevoegd de notariële akte van
statutenwijziging te ondertekenen.
7. Het Landelijk Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging zullen
luiden, neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.
Ontbinding van de Unie KBO
Artikel 20
1. Tot ontbinding van de Unie KBO kan slechts worden besloten door de Ledenraad op
dezelfde wijze als in artikel 20 ten aanzien van statutenwijziging is bepaald.
2. Nadat een besluit tot ontbinding van de Unie KBO is genomen, treedt het Landelijk Bestuur
op als vereffenaar.
3. Indien ten tijde van de ontbinding de Unie KBO wordt aangemerkt als 'Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI)' dient een eventueel batig saldo van de ontbonden Unie KBO
besteed te worden ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die voor minimaal negentig
procent (90 %) gericht is op het algemeen nut met een soortgelijke doelstelling.
Indien ten tijde van de ontbinding de Unie KBO niet wordt aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden Unie KBO
besteed overeenkomstig het doel van de Unie KBO te bepalen door de Ledenraad.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht.
6. Zij die met de vereffening van de Unie KBO zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding
inschrijving te doen in het register als bedoeld in artikel 19 lid 7 van de Statuten.
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden Unie KBO moeten worden bewaard
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaar als zodanig is aangewezen.
Overige bepalingen
Artikel 21
Onder schriftelijk wordt in deze statuten ook verstaan een door langs elektronische weg
toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht.
Overgangsbepalingen
Artikel 22
In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door reglementen is voorzien of wanneer
bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het
Bestuur.
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AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte zijn acht (8) bijlagen gehecht:
uittreksel van de notulen de vergadering van de Ledenraad;
zeven (7) volmachten.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te ’s-Hertogenbosch op de datum als aan het begin van deze akte
vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan
de comparant mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.
De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR AFSCHRIFT:

