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STATUTEN
De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Onafhankelijke Vereniging van de Noorse boskat ”DE
NOORMAN”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Inschrijfnummer Kamer van koophandel
te Arnhem 09109660.
Doelstelling
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het geven van voorlichting en informatie over de
Noorse Boskat in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het uitgeven van een verenigingsblad (orgaan) inclusief kittenlijst,
kittenbemiddeling, dekkaterlijst en herplaatsing katten.
b. het organiseren van kittenmiddagen, rasdagen, tentoonstellingen, het houden of
doen houden van lezingen.
c. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
d. het samenwerken met organisaties die dezelfde of soortgelijke doeleinden
nastreven.
e. het verdiepen van de kennis van de natuur van de kat.
f. andere wettige middelen, welke kunnen bijdragen tot het doel.
3. De verenging heeft geen binding met andere in Nederland gevestigde
Kattenverenigingen en/of rasclubs/verenigingen.
Duur van de vereniging
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden en kandidaat-leden. Waar in de
statuten gesproken wordt van "lid" of "leden", wordt of worden daaronder verstaan
zowel gewone leden, gezinsleden als kandidaat-leden tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5
bepaalde.
3. Gezinsleden zijn zij die als huisgenoten van gewone leden, gezinsleden als
kandidaat-leden als zodanig zijn toegelaten.
4. Een lid dat minder dan 3 maanden lid is heeft geen stemrecht. Tevens kan dit lid
geen functie vervullen in het bestuur der vereniging, tenzij de algemene vergadering
hiertoe ontheffing verleent.
Artikel 5
1. Lid kunnen worden zowel natuurlijke als rechtspersonen.
2. Als lid kan men toegelaten worden nadat men een schriftelijke en ondertekende
aanvraag dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Indien de aanvraag door
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3.
4.

5.
6.

een minderjarige wordt ingediend is de schriftelijke toestemming van zijn wettelijke
vertegenwoordiger(s) vereist.
Toelating van een lid geschiedt op de in de wet geregelde wijze.
Het gezinslidmaatschap wordt op dezelfde wijze verkregen als het gewone
lidmaatschap, met dien verstande dat in de aanvraag uitdrukkelijk dient te worden
vermeld als huisgenoot van welk gewoon lid het gezinslidmaatschap wordt
aangevraagd.
Het lidmaatschap is persoonlijk.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.

Artikel 6
Zij die door een andere kattenvereniging zijn geschorst of geroyeerd kunnen geen lid
worden.
Artikel 7
Het bestuur is - onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 9 hierna - bevoegd een lid te
schorsen voor een periode van ten hoogste twaalf maanden in het geval het lid bij herhaling
in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door zijn handelingen of gedragingen
het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat
een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden
uitgeoefend.
Het einde van het lidmaatschap
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid.
b. door opzegging van het lid.
c. door opzegging namens de vereniging.
d. door ontzetting.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de statutaire vereisten voor het
lidmaatschap, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
schriftelijk geschieden voor 1 december van een verenigingsjaar. Echter, het
lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van een
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Het lidmaatschap eindigt tevens indien de contributie niet voor 1 maart van het
lopende jaar is betaald.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit
te sluiten.
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7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid: in
strijd met de statuten, reglementen en de besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt op de in de wet geregelde wijze.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Geldmiddelen
Artikel 9
1. De leden en gezinsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, zij
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage
betalen en die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Bij het nalaten van het betalen van de contributie (behoudens lid 2) is de vereniging
bij machte een incassobureau in te schakelen, de kosten die hieruit voortvloeien zijn
voor het lid.
4. De inkomsten van de vereniging bestaan uit onder andere:
a. contributies en entreegelden;
b. baten uit kittenmiddagen, lezingen en tentoonstellingen;
c. standactiviteiten;
d. advertenties;
e. sponsoring;
f. baten en exploitatie van het verenigingsorgaan;
g. schenkingen en legaten;
h. toevallige baten;
i. middelen door erfstelling;
j. andere inkomsten.
Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf meerderjarige personen, die
door de Algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de
leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten van het
bestuur of de leden, behoudens het bepaalde in lid 4. Voordrachten zijn:
a. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het bestuur bevoegd.
b. De voordracht van leden voor een bestuursfunctie, moet bestaan uit minimaal 5
leden, die zich hebben aangemeld. De voordracht van het bestuur wordt bij de
oproeping voor de Algemene vergadering medegedeeld.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
Algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene vergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan
is de Algemene vergadering vrij in keus.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
Statuten “de Noorman” versie 2 blad 3 / 8
(inclusief de wijziging van 4 december 2006),

Onafhankelijke vereniging van de Noorse Boskat “de Noorman”
www.denoorman.nl
Contactadres: Secretaris de Noorman, Weerdslag 39, 7206 BS Zutphen
Tel.: 06- 2005 7697, e-mail: hetbestuur@denoorman.nl
Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 09109660
Bankrekening NLINGB0004471588 t.n.v. “de Noorman” te Randwijk
IBAN: NL72INGB0004471588; BIC: INGBNL2A

6. De bestuurssamenstelling kan een vertegenwoordiging zijn van leden uit FIFé, niet
FIFé en onafhankelijke verenigingen.
7. De Algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden
wordt benoemd.
Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek aftreden - Schorsing
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de Algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Tussentijdse
vacatures kunnen worden opgevuld door een ander bestuurslid of een door het
bestuur aangewezen lid; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, is bevoegd
deze functie uit te oefenen tot aan de eerstvolgende Algemene vergadering, waarin
volgens het in artikel 9 bepaalde, de vacature zal worden opgevuld.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden is benoemd: door het eindigen
van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken, met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
c. door de dood.
Bestuursfuncties
Artikel 12
1. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
kiezen. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een
bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. De voorzitter kan niet gelijk de functie
van penningmeester uitoefenen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris notulen
opgemaakt, die door het bestuur dienen te worden goedgekeurd. In afwijking van
hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de 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 plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
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of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Jaarverslag, Rekening en verantwoording
Artikel 14
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een Algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur, welke ondertekend wordt door het gehele bestuur.
4. De Algemene Ledenvergadering heeft recht op kascontrole en benoemt daartoe
jaarlijks uit de leden een kascontrolecommissie, die geen deel uit mogen maken van
het bestuur. Het aantal leden van de kascontrolecommissie wordt geregeld in het
huishoudelijk reglement, alsmede het rooster van aftreden. De kascontrolecommissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
Algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie de controle doen laten
plaatsvinden door een registeraccountant. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 vijf jaar lang te bewaren.
Algemene vergadering
Artikel 15
1. Aan de Algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
Algemene vergadering gehouden. In de Algemene vergadering komen onder meer
aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 14 met het
verslag van de aldaar bedoelde kascontrolecommissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening van eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3. Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 10 procent van de leden
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
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oproeping overeenkomstig artikel 19, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde
oproepingstermijn.
Toegang en stemrecht
Artikel 16
1. Toegang tot de Algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene
vergadering.
3. Ieder lid en gezinslid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
4. Stemrecht hebben leden en gezinsleden.
5. Het uitbrengen van één stem bij volmacht is toegestaan.
6. Op voorstellen, welke niet op de agenda staan kan geen beslissing worden genomen.
Voorzitterschap - Notulen
Artikel 17
1. De Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één
der andere bestuursleden door het bestuur daartoe aangewezen als voorzitter op.
Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door het
bestuur wordt goedgekeurd en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud
van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 18
1. Het ter Algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door
de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit zover gestemd werd over een niet schriftelijk voorstel.
2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
Algemene vergadering genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
3. Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op een andere wijze dan is
voorgeschreven, worden beschouwd als niet zijnde uitgebracht.
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij de statuten geen volstrekte grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volledige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
5. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie
is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de Algemene vergadering.
Bijeenroeping Algemene vergadering
Artikel 19
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1. De Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of door publicatie in het
verenigingsorgaan volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 lid 7. De termijn voor
de oproeping bedraagt ten minste twee weken. Voor een bijzondere Algemene
vergadering bedraagt deze termijn tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 20 en 21.
Statutenwijziging
Artikel 20
1. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door
een besluit van een Algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
3. Zij die de oproeping tot de Algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 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.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen van de aanwezige leden.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding
Artikel 21
1. De vereniging kan worden ontbonden door de daartoe in de wet genoemde gronden
door de Algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding behoeft ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin
tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden
tegenwoordig, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen
te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal
tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. De vereniging kan ontbonden worden door het geheel ontbreken van leden.
3. De vereniging kan ontbonden worden door insolventie nadat zij in staat van
faillissement is verklaard.
4. Bij het besluit tot ontbinding wordt het batig saldo na vereffening, geschonken aan
één of meer, door de laatste Algemene vergadering te bepalen, vereniging voor
bescherming van katten.
5. Tenzij de Algemene vergadering anders beslist, doet het bestuur de vereffening.
Huishoudelijk reglement
Artikel 22
1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
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Bijzondere bepalingen
Artikel 23
1. Bij verschil van opvatting over de uitleg van enige bepaling van deze statuten of van
het huishoudelijk reglement beslist het bestuur.
2. In alle gevallen, niet voorzien in deze statuten en het huishoudelijk reglement, beslist
de Algemene vergadering.
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