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De statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 

Vereniging van Gepensioneerden "Het Gooi", 

statutair gevestigd te Hilversum, 

- opgericht bij akte de dato 22 mei 1978; 

- geheel nieuwe vaststelling van de statuten bij akte de dato 9 januari 1996 verleden 

voor mr. F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum; 

- partiële statutenwijziging bij akte de dato 9 maart 2010 verleden voor 

mr. F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum, voormeld. 

 

 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

Artikel 1  

1.1. De vereniging draagt de naam: 

" VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN "HET GOOI" ", 

(afgekort V.G.G.), verder aan te duiden als "de vereniging". 

1.2. De vereniging is opgericht op tweeëntwintig mei negentienhonderd 

achtenzeventig, gevestigd te Hilversum en aangegaan voor onbepaalde tijd. 

DOEL EN MIDDELEN  

Artikel 2  

De vereniging stelt zich ten doel, de relatie van de leden met de voormalige 

werkomgeving te handhaven, de belangen van de leden te behartigen en de binding 

tussen de leden te bevorderen. 

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: 

2.1. het stimuleren en effectueren van inspraak en medezeggenschap van zowel voor  

als door haar leden ingeval invloed op beslissingen in het belang van de leden 

wordt geacht; 

2.2. het scheppen van mogelijkheden tot het inwinnen van advies en het verkrijgen  

van voorlichting, onder andere op terreinen als medische verzorging en fiscale 

aangelegenheden, verzekeringen, pensioenen en sociale zekerheid; 

2.3. het voor en door haar leden organiseren respectievelijk bevorderen van vormende 

en ontspannende activiteiten in groepsverband; 

2.4. het bevorderen van de solidariteit onder de leden, bijvoorbeeld in de vorm van 

ziekenbezoek, burenhulp, aandacht bij jubilea en overlijden, daarbij voortbouwend op de 

aanwezige onderlinge relaties; 
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2.5. het samenwerken met verenigingen en groepen, die het doel van de vereniging 

ondersteunen of met de vereniging in belangengemeenschap staan; 

2.6 het zelf zitting nemen of het ondersteunen van het zitting nemen door met haar 

samenwerkende verenigingen in wettige of aanbevolen organen van het Alcatel-

Lucent Pensioenfonds, het Philips Pensioenfonds en andere voor haar relevante 

pensioenfondsen en rechtsopvolgers van voornoemde fondsen, zodat visies 

uitgewisseld kunnen worden en de belangen van haar pensioengerechtigde leden 

en leden met een premievrije polis naar voren gebracht kunnen worden; 

2.7 het gebruiken van alle andere wettige middelen, die voor het doel van de 

vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

VAN DE LEDEN  

Artikel 3  

Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden gelet op artikel 6.1. 

Artikel 4  

Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering op een daartoe door 

de betrokkene schriftelijk ingediend verzoek alsnog tot toelating besluiten. 

Artikel 5  

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door 

erfopvolging te worden verkregen. 

Artikel 6  

De vereniging kent: 

- gewone leden; 

- ereleden; 

- gezinsleden; en 

- begunstigers. 

Gewone leden en ereleden zijn leden in de zin der wet en waar in deze statuten wordt 

gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als 

de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt. 

6.1. Gewoon lid kunnen worden: 

6.1.1. Gepensioneerden, alsmede zij die op non-actief worden gesteld in afwachting van 

pensioen, of zij die onder een gelijk te stellen regeling vallen. 

Voorwaarde is, dat zij gewerkt hebben bij een bedrijf in het Gooi, dat in relatie 

staat of gestaan heeft met een Philips-vestiging, of bij een bedrijf, dat door 

begustiging het voortbestaan van de vereniging bevordert. 

6.1.1.1. In geval van begunstiging van de vereniging door een bedrijf, beslist de algemene 

ledenvergadering op voordracht van het Bestuur over de mogelijkheid tot toelaten 

van gepensioneerden, alsmede zij die op non-actief worden gesteld in 

afwachting van pensioen, van dat bedrijf als lid. Dit besluit kan worden genomen met de absolute 

meerderheid der stemmen op een algemene ledenvergadering waar tenminste één vierde deel der 

leden aanwezig is. 

Indien op een algemene ledenvergadering, waar een voorstel tot toelaten als lid 

van gepensioneerden van een begunstigend bedrijf wordt behandeld, niet 
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tenminste één vierde deel der leden aanwezig blijkt te zijn, kan binnen het 

tijdsbestek van één maand een volgende vergadering worden bijeengeroepen, 

waarop tot toelating van deze leden kan worden besloten door de absolute 

meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

6.2. Erelid kan worden: 

degene die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging door de algemene 

ledenvergadering op voordracht van het bestuur dan wel vijfentwintig leden als 

zodanig wordt benoemd. 

6.3. Gezinsleden zijn: 

echtgenoten van onder 6.1.1. genoemde leden. 

Zij kunnen op verzoek ook als gewoon lid worden ingeschreven. 

6.4. Begunstigers zijn: 

natuurlijke- of rechtspersonen, die zich bereid verklaren ter bevordering van het 

in artikel 2 genoemde doel, de vereniging een financiële bijdrage te schenken. 

 

 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

Artikel 7  

7.1. De gewone leden zijn verplicht tot het betalen van contributie zoals deze jaarlijks 

wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

7.2. Ereleden kunnen door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur 

worden vrijgesteld van het betalen van contributie. 

7.3. Gezinsleden (6.3.) betalen geen contributie en hebben geen stemrecht, doch 

kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen. 

Artikel 8  

De gewone leden zijn niet bevoegd zich aan de toepasselijkheid van een rechtsgeldig 

genomen besluit tot contributieverzwaring te onttrekken. 

Artikel 9  

Ingeval het lidmaatschap eindigt omdat de artikelen 10.1, 10.2, of 10.3 van toepassing 

zijn, houdt gelijktijdig de verplichting tot het betalen van contributie op 

. 

BEëINDIGING LIDMAATSCHAP  

Artikel 10  

Het lidmaatschap eindigt door: 

10.1. overlijden; 

10.2. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur. 

Dit kan slechts geschieden tegen het eind van het boekjaar en met inachtneming 

van een opzeggingstermijn van acht weken; 

10.3. ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid 

handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluit der vereniging, of 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

10.4. In geval van beëindiging van begunstiging door een bedrijf, dat niet in relatie 

staat of gestaan heeft tot een Philips-vestiging, kan de algemene ledenvergadering 

op voordracht van het Bestuur middels de absolute meerderheid der uitgebrachte 
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stemmen de beslissing nemen, de gepensioneerden van dit bedrijf van verder 

lidmaatschap uit te sluiten. 

Artikel 11  

De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot ontzetting met opgave 

van redenen in kennis gesteld. 

Artikel 12  

Van een besluit tot ontzetting staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving 

van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. 

Artikel 13  

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. 

Artikel 14  

Uit hun lidmaatschap ontzette leden kunnen nimmer weer als lid worden aangenomen. 

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 15  

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die 

niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Artikel 16  

Jaarlijks wordt vóór eenendertig maart een algemene ledenvergadering gehouden. Op 

deze vergadering wordt in ieder geval: 

16.1. door het bestuur verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden in het afgelopen 

verenigingsjaar; 

16.2. door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen 

verenigingsjaar gevoerde beleid en beheer; 

16.3. voorzien in vacatures die in het bestuur ontstaan respectievelijk zijn ontstaan; 

16.4. het werkplan en de begroting voor het lopende jaar vastgesteld; 

16.5. de contributie voor het jaar volgend op het lopende jaar vastgesteld. 

Artikel 17  

Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het Bestuur dit 

wenselijk oordeelt, of wanneer dat door de wet of door de statuten verplicht is of 

wanneer het vereiste minimum van het aantal stemgerechtigde leden zulks schriftelijk 

met redenen omkleed aan het Bestuur verzoekt. 

Het vereiste minimum is hier twee procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden, 

maar zal het aantal van vijf en twintig nooit te boven gaan. 

Een op verzoek van de leden te houden algemene ledenvergadering zal binnen het 
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tijdsbestek van één maand na ontvangst van het desbetreffende verzoek plaats moeten 

vinden. 

Artikel 18  

Indien aan het verzoek bedoeld in artikel 17 binnen veertien dagen geen gevolg wordt 

gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door zelf de 

schriftelijke uitnodigingen toe te zenden aan alle gewone leden, ereleden en begunstigers. 

Pas wanneer het bestuur weigert daartoe het adressenbestand volgens het ledenregister ter 

beschikking te stellen, kan worden volstaan met het plaatsen van een advertentie in 

tenminste één in het Gooi veel gelezen dagblad. 

Artikel 19  

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie van 

tenminste twee leden geen deel uitmakend van het bestuur. 

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan 

de eerstvolgende algemene ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 16 verslag van haar 

bevindingen uit. 

Artikel 20  

Het bestuur heeft tegenover de commissie ten behoeve van haar onderzoek de 

verplichting alle gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

Artikel 21  

De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd de commissie van haar taak te 

ontheffen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

Artikel 22  

Alle leden die niet geschorst zijn alsmede gezinsleden en begunstigers hebben toegang 

tot de algemene ledenvergadering. 

Stemrecht hebben alleen gewone leden en ereleden. 

Stemmen dienen persoonlijk te worden uitgebracht, stemmen bij volmacht is niet 

toegestaan. 

Ieder lid heeft één stem. 

Artikel 23  

23.1. De oproep tot de algemene ledenvergadering wordt tenminste twee weken voor 

de datum waarop de vergadering zal worden gehouden aan alle gewone leden, 

ereleden en begunstigers toegezonden. 

23.2. De oproep vermeldt tijdstip, plaats en agenda van de vergadering, alsmede de 

plaats waar en de tijd gedurende welke op tenminste vijf dagen voor de 

vergadering de stukken die op de agenda betrekking hebben ter inzage zullen 

worden gelegd. 

Artikel 24  

De algemene ledenvergadering kan alleen besluiten nemen aangaande onderwerpen die 

op de agenda voorkomen. 

Artikel 25  
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Een eenstemmig besluit van alle leden, al dan niet in vergadering bijeen, heeft, mits met 

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 

ledenvergadering. 

Artikel 26  

Tot en met eenendertig januari kunnen de leden bij het bestuur schriftelijk voorstellen 

doen voor agendapunten van de algemene ledenvergadering in maart daaropvolgend. 

Artikel 27  

Indien een schriftelijk voorgesteld agendapunt voorzien is van tenminste tien geldige 

handtekeningen van leden, is het bestuur gehouden dat punt te agenderen. 

Artikel 28  

Voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders is bepaald, worden 

alle besluiten door de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van 

stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Artikel 29  

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. 

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

HET BESTUUR 

Artikel 30  

Behoudens beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 

Artikel 31  

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden 

of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de 

vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Artikel 32  

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die door de algemene ledenvergadering 

worden gekozen uit de leden van de vereniging. 

Artikel 33  

Bestuursleden worden voor twee jaar gekozen en kunnen worden herkozen. 

Artikel 34  

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, terwijl de overige 

functies door het bestuur onderling worden verdeeld. Verkiezing van voorzitter en 

penningmeester vindt plaats in even jaren. Verkiezing van de secretaris vindt plaats in 

oneven jaren. 

Artikel 35  

Voorzitter, secretaris en penningmeester vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging 

in en buiten rechte. 
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Het bestuur kan ten behoeve van telkens met name te noemen zaken een of meer 

bestuursleden schriftelijk vertegenwoordingsbevoegdheid verlenen. 

Het tekenen van stukken die geen verbintenis of kwijting namens de vereniging 

inhouden, kan door de secretaris geschieden. 

Artikel 36  

Het bestuur kan voor de vereniging in naam van de leden verplichtingen aangaan en 

namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte optreden, waaronder 

begrepen het vorderen van schadevergoeding. 

Artikel 37  

Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts binnen veertien dagen nadat 

de voorzitter dit nodig acht of tenminste twee andere bestuursleden de voorzitter daarom 

vragen. 

Artikel 38  

Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts dan worden genomen indien tenminste 

de meerderheid van bestuursleden zijn stem heeft uitgebracht. 

Artikel 39  

Voor bestuursbesluiten geldt dat deze dienen te worden genomen met gewone 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Artikel 40  

Voor een vacature in het bestuur kan zowel door het bestuur als door de leden een 

kandidaat worden gesteld. 

Namen van kandidaten die door de leden worden gesteld dienen voor de aanvang van de 

algemene ledenvergadering bij het bestuur te worden ingediend, voorzien van de 

handtekeningen van tenminste vijf leden die de kandidatuur steunen, alsmede van een 

bereidverklaring van de betrokken kandidaat. 

Artikel 41  

In tussentijdse vacatures kan door het bestuur worden voorzien tot aan de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 42  

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 

42.1. Contributies. 

42.2. Bijdragen van begunstigers. 

42.3 Subsidies. 

42.4. Alle andere inkomsten. 

VERENIGINGSJAAR EN JAARVERSLAG  

Artikel 43  

43.1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december 

daaropvolgend. 

43.2. Behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering 
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brengt het bestuur binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar zijn 

jaarverslag uit waarin rekening en verantwoording over het gevoerde bestuur 

wordt gegeven. 

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in 

rechte van het bestuur vorderen. 

ACTIVITEITENGROEPEN  

Artikel 44  

44.1. Een activiteitengroep wordt als zodanig erkend, indien zij naar het oordeel van 

het bestuur levensvatbaarheid heeft, een eigen reglement heeft en een eigen 

commissie heeft van tenminste drie personen. 

44.2. Bij goedkeuring van het reglement verklaart het bestuur van de vereniging 

schriftelijk in hoeverre de commissie van de activiteitengroep de vereniging kan 

binden. 

Artikel 45  

De reglementen van een activiteitengroep mogen niets bevatten, dat strijdig is met de 

statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

Artikel 46  

De bijeenkomsten van activiteitengroepen worden door de betreffende groepen zelf 

geregeld. 

Artikel 47  

Een activiteitengroep dient bij de aanvang van een nieuw verenigingsjaar aan het bestuur 

een deelnemerslijst, balans, begroting en werkplan voor het komende jaar, alsmede een 

exploitatierekening en een kort verslag over het afgelopen jaar over te leggen. 

Artikel 48  

Om initiatieven tot het vormen van een nieuwe activiteitengroep te stimuleren, kan het 

bestuur, onder telkens overeen te komen voorwaarden, een bijdrage verstrekken. 

Artikel 49  

Een activiteitengroep kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur van de 

vereniging, op grond van het ontbreken van levensvatbaarheid. 

Artikel 50  

Bij ontbinding van een activiteitengroep vervalt het bezit van de betreffende groep 

automatisch aan de vereniging. 

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  

Artikel 51  

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan worden 

genomen door de absolute meerderheid der uitgebrachte stemmen op een algemene 

ledenvergadering waar tenminste één vierde deel der leden aanwezig is en waartoe 

tenminste een maand tevoren is opgeroepen, met de mededeling dat aldaar wijziging van 

statuten dan wel ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld en waar en 

wanneer de stukken ter inzage zullen worden gelegd. 
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Artikel 52  

52.1. Na de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet tenminste vijf dagen voor de 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen, respectievelijk waarin de consequenties van de 

ontbinding worden vermeld, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 

inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

52.2. Het bepaalde in artikel 52.1. is niet van toepassing indien in de algemene 

ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met 

algemene stemmen wordt genomen. 

Artikel 53  

De wijziging van de statuten respectievelijk de ontbinding van de vereniging treden niet 

in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt respectievelijk de 

ontbinding in het openbaar register is ingeschreven. 

Artikel 54  

Indien op een algemene ledenvergadering, waar een voorstel tot wijziging van statuten of 

tot ontbinding van de vereniging wordt behandeld, niet tenminste één vierde deel der 

leden aanwezig blijkt te zijn, wordt binnen het tijdsbestek van één maand een volgende 

vergadering bijeengeroepen, waarop tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van 

de vereniging kan worden besloten door de absolute meerderheid der uitgebrachte 

stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Artikel 55  

De vereniging wordt ontbonden: 

55.1. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering; 

55.2. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

55.3. door de rechter in gevallen in de wet bepaald; 

55.4. door het geheel ontbreken van leden. 

LIQUIDATIE  

Artikel 56  

56.1. Bij ontbinding van de vereniging in het geval bedoeld in artikel 55.1. is het 

bestuur met de vereffening belast; 

56.2. in het geval bedoeld in artikel 55.2 de curator; 

56.3. in het geval bedoeld onder 55.3. de griffier van het college waarvoor de zaak 

laatstelijk aanhangig was; 

56.4. in het geval bedoeld onder 55.4 de laatste bestuursleden. 

Artikel 57  

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

wordt het vermogen van de vereniging zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel 

van de vereniging besteed. 



Vereniging van gepensioneerden “Het Gooi” 
 

 

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN  

Artikel 58  

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, aanvullen 

en wijzigen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze 

statuten. 

SLOTBEPALINGEN  

In gevallen waarin door deze statuten niet voorzien wordt, beslist de algemene 

ledenvergadering. 

Wanneer het belang van de vereniging het vergt dat de beslissing geen uitstel gedoogt, 

dan beslist het bestuur. 

Van deze beslissing stelt het bestuur echter de leden binnen twee maanden in kennis op 

straffe van nietigheid. 

De leden hebben de mogelijkheid de beslissing en de besluiten op de algemene 

ledenvergadering bij meerderheid aan uitgebrachte stemmen nietig te verklaren en andere 

besluiten te nemen staande de vergadering, met dien verstande dat daardoor geen te 

goeder trouw verkregen rechten van derden worden geschaad. 


