STATUTEN van de VERENIGING van NEDERLANDSE oud-LOODSEN
Definities
Artikel 1
a. Belet: een lid van het bestuur is tijdelijk niet in staat om zijn taak te verrichten door ziekte
of afwezigheid dan wel schorsing;
b. Bestuur: het in artikel 8 bedoelde bestuur van de vereniging;
c. Ontstentenis: een lid van het bestuur is niet langer in functie als gevolg waarvan een
vacature bestaat binnen het bestuur;
d. NLC: de Nederlandse Loodsencorporatie;
e. BPL: het Beroepspensioenfonds Loodsen;
f. Partners: De partners van loodsen in de zin van het pensioenstatuut van het BPL;
g. Loodsen: Niet-actieve Registerloodsen dan wel niet-actieve Rijks- of Gemeenteloodsen.
Naam, zetel en duur
Artikel 2
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen, afgekort VNoL.
Zij wordt in deze statuten en in het huishoudelijk reglement aangeduid als ‘de vereniging’.
2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.
Doel
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
1. In de meest uitgebreide zin de behartiging van de materiële en sociale belangen van de
leden, in het bijzonder het behartigen van belangen van haar leden als belanghebbende bij
een bedrijfstakpensioenfonds dan wel een beroepspensioenfonds, onafhankelijk van een
bepaalde geestelijke stroming of politieke partij, met eerbiediging van ieders levens- en
wereldbeschouwing.
2. Het coördineren van gemeenschappelijke belangen en het onderhouden van
vriendschappelijke betrekkingen met andere gelijkgerichte verenigingen en organisaties.
Middelen
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg en wel door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het uitgeven van een mededelingenblad of andere geschriften om haar mening naar
buiten duidelijk te maker en haar leden optimaal te informeren;
c. het voeren van besprekingen met de voor de vereniging van belang zijnde instanties en
instituten;
d. het zenden van adressen; en
e. alle andere wettige middelen welke haar doelstelling kunnen bevorderen
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Lidmaatschap
Artikel 5
Lid van de vereniging kunnen zijn:
1. Loodsen.
2. Loodsen die een andere functie hebben bekleed en daarna niet-actief zijn geworden.
3. De partners van loodsen;
4. Nabestaande partners van loodsen;
5. Door het bestuur toegelaten andere leden die van belang zijn voor de uitvoering van de
doelstelling van de vereniging. De Algemene Vergadering dient zo’n toelating achteraf goed
te keuren.
Aanvraag lidmaatschap en toelating
Artikel 6
1. De aanvraag om toelating tot het lidmaatschap van de vereniging moet schriftelijk bij het
bestuur worden ingediend.
2. Het bestuur beslist over de toelating van de leden behoudens het gestelde in artikel 5 lid 5
3. Over zowel toelating als afwijzing legt het bestuur verantwoording of aan de Algemene
Vergadering.
4. Personen, door het bestuur afgewezen, kunnen bij de eerstvolgende Algemene Vergadering
in beroep gaan tegen deze afwijzing.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging voor 1 november van enig
jaar;
b. opzegging door het bestuur wegens het niet voldoen van de contributie na schriftelijke
aanmaning;
c. royement door het bestuur wegens het handelen in strijd met de statuten, het
huishoudelijk reglement, een bestuursbesluit, dan wel het op enigerlei wijze schaden van
de belangen van de vereniging; of
d. overlijden.
Het bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven leden van de vereniging.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Zij
vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
3. De leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar gekozen en benoemd door
de Algemene Vergadering uit hiervoor kandidaat gestelde leden. Herbenoeming aan het
einde van een periode is mogelijk.
4. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. Als de zittingsperiode van vier jaar is afgelopen;
b. Bij tussentijdse schriftelijke opzegging door een bestuurslid;
c. Indien het bestuur van mening is dat een bestuurslid niet functioneert en daardoor de
vereniging schaadt. Het bestuur kan dan het bestuurslid als bestuurder schorsen. De
Algemene Vergadering besluit achteraf of de schorsing overgaat in ontslag;
d. Door overlijden van het bestuurslid
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Bestuursvergaderingen
Artikel 9
1. Het bestuur vergadert ten minste zes (6) maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter
of tenminste twee (2) bestuursleden dit verlangen onder opgave van de te behandelen
onderwerpen.
2. Bestuursvergaderingen kunnen fysiek plaatsvinden of met gebruikmaking van een
elektronisch communicatiemiddel. Ingeval de vergadering met gebruikmaking van een
elektronisch communicatiemiddel plaatsvindt, dient het gebruik van het
communicatiemiddel zodanig te zijn, dat de bestuursleden voldoende kunnen worden
geïdentificeerd door de voorzitter van de vergadering, de bestuursleden rechtstreeks kunnen
deelnemen aan de beraadslagingen in de vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen.
Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als ter vergadering aanwezig
zijn.
3. Dag, uur en plaats van de bestuursvergaderingen, alsmede de agenda van de in die
vergaderingen te behandelen zaken worden door de voorzitter bepaald. De oproeping voor
de bestuursvergaderingen geschiedt schriftelijk of elektronisch door de secretaris met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen. In spoedeisende gevallen
kan hiervan door de voorzitter worden afgeweken. Andere punten dan in de bij de oproeping
gevoegde agenda vermeld kunnen slechts in een bestuursvergadering worden behandeld,
indien daartoe wordt besloten door ten minste vier (4) bestuursleden.
4. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter berust de
leiding bij een door de vergadering aangewezen plaatsvervanger.
5. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem.
6. De besluiten van het bestuur zijn, voor zover daarvan bij deze statuten niet wordt
afgeweken, aangenomen indien ten minste vier (4) stemmen voor dit besluit zijn uitgebracht.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet als uitgebrachte stemmen
beschouwd.
7. Een bestuurslid is bevoegd een ander stemgerechtigd bestuurslid schriftelijk dan wel
elektronisch volmacht te verlenen om namens hem/haar ter vergadering zijn/haar stem uit te
brengen. Een bestuurslid kan slechts door twee (2) andere bestuursleden gevolmachtigd
worden.
8. Geldige besluiten kunnen, tenzij deze statuten daaromtrent anders bepalen, slechts genomen
worden in vergaderingen, waarin ten minste vijf (5) bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
9. Indien in een vergadering geen besluiten kunnen worden genomen, daar niet voldaan is aan
het bepaalde in artikel 9 lid 8, wordt binnen een (1) maand een tweede vergadering
bijeengeroepen. Is in die vergadering het vereiste aantal bestuursleden weer niet aanwezig,
dan kunnen in die vergadering over de voorstellen, waaromtrent wegens het ontbreken van
het quorum in de eerste vergadering geen besluit kon worden genomen, besluiten worden
genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
10. Indien het dagelijks bestuur dit wenselijk acht, kunnen in afwijking van het bepaalde in de
voorgaande leden besluiten schriftelijk of elektronisch van het bestuur worden gevraagd.
Dergelijke buiten een vergadering om genomen besluiten worden in het verslag van de
eerstvolgende vergadering vastgelegd. Het besluit dient echter te worden genomen in een
vergadering van het bestuur, indien door één (1) of meer leden van het bestuur binnen de
daarvoor door het dagelijks bestuur gestelde termijn bezwaar wordt gemaakt tegen de
schriftelijke of elektronische voorlegging of tegen het voorgelegde ontwerpbesluit.
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Belet en ontstentenis van het bestuur
Artikel 10
1. Bij belet of ontstentenis van één (1) of meer leden van het bestuur, nemen de overblijvende
bestuursleden, of neemt het overblijvende bestuurslid, tijdelijk de volledige taken van het
bestuur waar.
Bij belet van een bestuurslid door ziekte of afwezigheid kan deze ter vergadering worden
vertegenwoordigd door een ander bestuurslid overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 7.
2.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wordt de vereniging tijdelijk
bestuurd door één (1) of meer personen die daartoe door de ledenraad zijn
aangewezen.
Een tijdelijk bestuur is bevoegd tot besluitvorming en vertegenwoordiging van de
vereniging. Artikel 9 lid 6 en artikel 9 lid 8 zijn in dat geval niet van toepassing. In geval
van ontstentenis van alle bestuurders draagt de ledenraad ervoor zorg dat zo spoedig
mogelijk een nieuw voltallig bestuur wordt benoemd.
Rekening en verantwoording van het bestuur
Artikel 11
Het bestuur legt aan de Algemene Vergadering rekening en verantwoording of van haar beleid,
daaronder begrepen het financiële beleid.
Principes voor goed pensioenfondsbestuur
Artikel 12
De Algemene Vergadering kiest, op voordracht van het bestuur, een kandidaat die namens de
vereniging voorgedragen wordt als kandidaat-bestuurslid voor het BPL. De door de Algemene
Vergadering voorgedragen kandidaat doorloopt de daartoe door de Algemene Vergadering van
de Nederlandse Loodsencorporatie vastgestelde procedure.
Artikel 13
1. De Algemene Vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, vier leden als lid van
het Verantwoordingsorgaan van het BPL.
2. Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan van het BPL eindigt:
a. Als de zittingsperiode van vier jaar is afgelopen;
b. Bij tussentijdse schriftelijke opzegging door het lid;
c. Indien het lid geschorst is door het Verantwoordingsorgaan en niet binnen drie (3)
maanden deze schorsing wordt opgeheven;
d. Indien het lid het vertrouwen van de VNoL verliest en het lid ontslagen wordt door de
Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur.
e. Door overlijden van het lid
De Ledenraad
Artikel 14
1. De vereniging kent een ledenraad. Deze bestaat uit tenminste zeven (7) leden.
2. De leden van de ledenraad worden gekozen en benoemd door de Algemene Vergadering uit
hiervoor kandidaat gestelde leden.
3. De bevoegdheden, taken en de zittingsduur van de leden worden nader geregeld in het
huishoudelijk reglement. Herbenoeming aan het einde van een periode is mogelijk.
4. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt:
a. Als de zittingsperiode afgelopen is;
b. Bij tussentijdse opzegging van het lid van de ledenraad;
c. Indien het bestuur en de ledenraad van mening zijn dat het lid van de ledenraad niet
functioneert en daardoor de vereniging schaadt. Het bestuur kan dan het lid van de
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5.

ledenraad schorsen. De Algemene Vergadering besluit achteraf of de schorsing omgezet
wordt in ontslag;
d. Door het overlijden van het lid;
De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd leden van de ledenraad te ontheffen van
hun functie.

Geldmiddelen
Artikel 15
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies; en
b. baten als giften, renten en andere inkomsten.
Vaststelling van de contributie/ het beheer van de gelden
Artikel 16
1. De contributie wordt elk jaar door de Algemene Vergadering vastgesteld.
2. Het beheer van de gelden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
Begroting
Artikel 17
Jaarlijks voor de Algemene Vergadering wordt door het bestuur een begroting opgemaakt voor
het volgend kalenderjaar.
De Algemene Vergadering
Artikel 18
1. De Algemene Vergadering heeft het hoogste gezag binnen de vereniging. Zij wordt gevormd
door de leden.
2. De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
3. Deze vergadering moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden gehouden.
4. Het tijdstip en de plaats van de Algemene Vergadering moeten ten minste twee maanden
tevoren aan de leden worden bekend gemaakt.
5. Agendapunten kunnen tot uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de vergadering
schriftelijk of elektronisch bij het bestuur worden ingediend.
6. Alle leden zijn bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen en aan de besprekingen deel
te nemen.
7. Elk lid kan een stem uitbrengen alsmede twee volmacht-stemmen. De volmachten dienen
voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden aangemeld.
8. Op de agenda van de Algemene Vergadering staan in ieder geval de volgende punten:
a. verslag van het bestuur over de toestand en de verrichtingen van de vereniging over het
laatst verlopen verenigingsjaar;
b. het jaarverslag van de secretaris;
c. het jaarverslag van de penningmeester;
d. de plaats en de datum van de volgende vergadering;
e. de vaststelling van de contributie voor het volgend jaar;
f. de door leden ingediende voorstellen;
g. de verkiezing en benoeming van de bestuursleden en leden van de ledenraad;
h. de verkiezing en benoeming van de leden van de kascommissie;
i. de verkiezing en benoeming van leden van het Verantwoordingsorgaan van het BPL;
j. de verkiezing van kandidaten voor het bestuur van het BPL;
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k. Goedkeuring van de toelating van door het bestuur conform artikel 5, lid 5 toegelaten
andere leden die van belang zijn voor de uitvoering van de doelstelling van de
vereniging.
De Buitengewone Algemene Vergadering
Artikel 19
1. Het bestuur is bevoegd een Buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven.
2. Het bestuur is daartoe verplicht indien ten minste een/tiende (⅒) van de leden dan wel de
ledenraad hierom schriftelijk verzoekt.
3. Het tijdstip en plaats van een Buitengewone Algemene Vergadering moeten tenminste
veertien dagen tevoren aan de leden worden bekendgemaakt.
4. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na datum van ontvangst aan het in lid 2
genoemde verzoek heeft voldaan, zijn de in lid 2 genoemde leden dan wel de ledenraad
bevoegd zelf een Buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven, onder aanhaling van
dit artikel in de oproepingsbrief waarbij het gestelde in lid 3 van toepassing is.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 20
Door de Algemene Vergadering wordt op voordracht van het bestuur een Huishoudelijk
Reglement vastgesteld, dat geen bepalingen mag bevatten die strijdig zijn met deze statuten.
Statutenwijziging
Artikel 21
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd indien het voorstel hiertoe op de agenda van
de Algemene Vergadering is vermeld.
2. Een zodanig voorstel is aangenomen indien het met tenminste twee/derde (⅔) van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen, waarbij tenminste een/vierde (¼) van het totaal
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn op de vergadering.
3. Indien de voorzitter vaststelt dat bij aanvang van de vergadering blijkens de presentielijst
minder dan een/vierde (¼) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is schorst hij de
vergadering voor wat betreft het in lid 1 genoemde agendapunt voor een uur.
4. Indien na de schorsing minder dan een/vierde (¼) van het aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, verdaagt de voorzitter de vergadering voor wat betreft het in lid 1
genoemde agendapunt voor tenminste twee weken.
5. De secretaris zendt de leden zo spoedig mogelijk een mededeling van de verdaging en van
de dag, de plaats en het aanvangsuur van de verdaagde Algemene Vergadering met als enig
te behandelen agendapunt de in lid 1 genoemde statutenwijziging.
6. Een verdaagde Algemene Vergadering wordt gehouden ondanks het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
7. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan aan de leden.
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Ontbinding en Vereffening
Artikel 22
1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door de daartoe bijeengeroepen Algemene
Vergadering.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 23b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
zal door de Algemene Vergadering bij liquidatie aan de overblijvende bezittingen een
bestemming worden gegeven welke zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van
de vereniging dient te zijn.
3. Het bestuur treedt als vereffenaar op, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
Slotbepalingen
Artikel 23
1. In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement, noch
door de wet wordt voorzien, of omtrent de bedoeling dan wel omvang of uitleg van een
bepaling twijfel rijst of in bijzondere omstandigheden die directe besluitvorming
noodzakelijk maakt, beslist het bestuur gehoord de ledenraad. In de eerstvolgende Algemene
Vergadering vraagt het bestuur goedkeuring voor haar besluit
2. Indien de ledenraad het niet eens is met door het bestuur genomen besluit als bedoeld in lid
2, dan kan de ledenraad het bestuur, conform artikel 19, lid 2, schriftelijk verzoeken een
Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen.
E. M. van Dijk, voorzitter
J. M. Sprong, secretaris
J. Muntjewerff, penningmeester
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