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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: 
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:IPMA - NL, gevestigd te 
‘s-Gravenhage, na statutenwijziging bij akte op negentien november tweeduizend tien
verleden voor notaris Meester Jakobus Lambertus Mulder te Haarlem

I N H O U D
art. 1  Naam en zetel
art. 2 + 3  Doel en middelen
art. 4 + 5 + 6  Lidmaatschap
art. 7  Einde lidmaatschap
art. 8  Rechten van de leden
art. 9                 Verplichtingen van de leden
art. 10  Groeperingen van leden
art. 11  Stemmingen
art. 12  Bestuur en vertegenwoordiging
art. 13  Kandidaatstelling voor het Bestuur
art. 14  Organisatie/Taken van het Bestuur
art. 15  Bevoegdheden van het Bestuur
art. 16  Besturen van regionale afdelingen en landelijke

 groeperingen
art. 17  Bestuursraden, commissies, projectgroepen, 
  werkgroepen en programmamanagers

art. 18  Verenigingsbureau
art. 19  Publicaties
art. 20  Algemene Ledenvergadering
art. 21  Donateurs
art. 22  Geldmiddelen
art. 23  Verenigingsjaar
art. 24  Statutenwijziging
art. 25  Ontbinding van de vereniging
art. 26  Reglementen
art. 27  Bijzonder recht van het Bestuur
De inhoudsopgave en de index zijn geen onderdeel van de vastgestelde statuten, 
maar vormen slechts een hulpmiddel voor de toegankelijkheid hiervan.
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: IPMA – NL.
2. De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van kennis van en inzicht in aard en 
praktijk van project management in de ruimste zin, in zowel bedrijven als instellingen 
en van de toepassing van die kennis en dat inzicht.
Het IPMA - NL werkt samen met al die organisaties waarvan de doelstellingen 
overeenstemmen met of aansluiten op die van haar zelf.
Artikel 3
Het IPMA - NL tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het bevorderen van ervaringsuitwisseling in gesprekken en bijeenkomsten;
- het organiseren en stimuleren van lezingen, cursussen en excursies;
- het bevorderen van goede opleidingen;
- het organiseren en stimuleren van onderzoek en studie;
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- het bevorderen van coördinatie van de activiteiten van groeperingen, die zich op 
het gehele terrein van het doel van de vereniging of op een deelgebied daarvan 
bewegen;

- het uitgeven van al of niet periodieke publicaties;
- het onderhouden van contacten en het bevorderen van samenwerking met 

binnen- en buitenlandse organisaties;
- het beheren van internationale IPMA certificering binnen Nederland;
- alle overige middelen die het bereiken van het door het IPMA - NL gestelde doel 

bevorderen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
De vereniging kent de volgende leden:
1. Bedrijven: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke lichamen of onderdelen daarvan, 

die zich als zodanig bij de vereniging aansluiten.
Een bedrijfslid wordt in het IPMA - NL vertegenwoordigd door een schriftelijk door 
hem aan het IPMA - NL secretariaat op te geven persoon, hierna te noemen 
vertegenwoordiger.
Als vertegenwoordigers kunnen worden opgegeven zij die betrokken zijn bij 
project management activiteiten van een bedrijf of zij die daarbij adviseren.

2. Personen:
a. Natuurlijke personen, die betrokken zijn bij

project management activiteiten of zij die daarbij adviseren.
b. Natuurlijke personen, die aan een instelling voor beroeps- of 

wetenschappelijk onderwijs doceren of studeren.
c. Extra vertegenwoordigers, die een dienstverband hebben bij een bedrijfslid.

Artikel 5
Inzake toelating als lid der vereniging beslist het Bestuur.
Artikel 6
Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar aangegaan. 
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
1. Bij het overlijden van het lid - natuurlijk persoon.
2. Indien het lid een rechtspersoon is, wanneer zij ophoudt te bestaan.
3. Indien een lid opzegt of zijn contributie niet betaalt.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desalniettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij 
anders wordt bepaald.

5. Door opzegging namens de vereniging.
Deze kan te allen tijde geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten, door de statuten of reglementen voor elke categorie gesteld, te 
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt door het Bestuur.

6. Door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt of zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt.
Ontzetting geschiedt door het Bestuur.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van 
redenen, in kennis gesteld. Na ontvangst van het bericht van het besluit tot 
ontzetting, kan binnen veertien dagen, door middel van een aangetekend 
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schrijven, beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep, welke 
bestaat uit de voorzitter en de secretaris der vereniging, alsmede een door het 
ontzette lid aan te wijzen onafhankelijk lid. De commissie neemt haar beslissingen 
met algemene stemmen.
Gedurende de beroepstermijn hangende het beroep is het lid geschorst. Wordt 
binnen gestelde termijn geen beroep aangetekend of wordt de ontzetting door de 
Commissie van Beroep bekrachtigd, dan vervalt het lidmaatschap de dag na het 
onherroepelijk worden van de ontzetting.

7. Nochtans kan een lid binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij de 
verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is 
medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het 
besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
Deze bevoegdheid is uitgesloten ten aanzien van verplichtingen van geldelijke 
aard, alsmede ten aanzien van andere verplichtingen, mits in de statuten is 
voorzien, dat zodanige verplichtingen aan de leden kunnen worden opgelegd.

RECHTEN VAN LEDEN
Artikel 8
1. Leden of hun vertegenwoordigers kunnen deelnemen aan alle door het IPMA -

NL, centraal of regionaal georganiseerde activiteiten en hebben toegang tot deze 
activiteiten tegen betaling van de eventuele deelnamekosten. Geen toegang 
hebben geschorste leden of hun vertegenwoordigers.

2. Van lid 1 kan op gronden van strijdigheid met het doel van de vereniging door het 
Bestuur, met redenen omkleed, worden afgeweken.
Tegen het besluit van het Bestuur kan binnen 20 werkdagen bezwaar worden 
gemaakt.

3. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen, beslist het Bestuur of 
de organiserende instantie, daartoe gemachtigd door het Bestuur.

VERPLICHTINGEN LEDEN
Artikel 9
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie. De hoogte van de 

contributie wordt, op voorstel van het bestuur, door de Algemene 
Ledenvergadering per categorie vastgesteld.
Jaarlijkse aanpassing van de contributies die de inflatiecijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) niet te boven gaat, kan het bestuur zelfstandig 
doorvoeren.

2. Verdere verplichtingen, die de leden tegenover de vereniging in acht moeten 
nemen, kunnen door een met tenminste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte 
stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering worden 
vastgesteld.

GROEPERINGEN VAN LEDEN
Artikel 10
1. De leden van het IPMA - NL kunnen zich verenigen in regionale afdelingen. De 

grenzen van deze regionale afdelingen worden bepaald bij besluit van het 
Bestuur, dat tevens een machtiging tot de oprichting van een regionale afdeling 
moet verlenen.

2. De regionale afdelingen programmeren, binnen hun gebied, zelf hun activiteiten 
en brengen daarvan regelmatig beknopt verslag uit aan het Bestuur.
Zij geven voor het begin van elk seizoen kennis van de plannen voor dat seizoen.

3. De leden zijn vrij in de keuze van de regionale afdeling waartoe zij willen behoren.
4. Wanneer daaraan behoefte bestaat, kan het Bestuur de leden de gelegenheid 

geven zich ook anders dan regionaal, bijvoorbeeld in secties, te groeperen 
(bijvoorbeeld naar branche, projectmatig of nog anders).
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5. Voor dergelijke groeperingen gelden dezelfde regels als voor regionale 
afdelingen.

6. Daarnaast kunnen studiegroepen, werkgroepen en projectgroepen worden 
opgericht.

7. Het besluiten tot oprichting en de vaststelling van het werkterrein en de 
omschrijving van de taak van een groepering geschiedt door:
- het Bestuur, of
- na goedkeuring van het Bestuur, door een bestuur van een sectie of een 

afdeling indien de groepering binnen de sectie of afdeling opereert.
STEMMINGEN
Artikel 11
1. Op elke door het IPMA - NL of door één van zijn regionale afdelingen als zodanig 

aangekondigde en centraal of regionaal gehouden vergadering heeft ieder lid of 
zijn/haar vertegenwoordiger één stem.

2. Elk lid van het Bestuur heeft in de vergadering van het Bestuur één stem.
3. Alle verkiezingen van personen en alle besluiten geschieden met gewone 

meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij tenminste een derde (1/3de) 

van de aanwezige stemgerechtigden om schriftelijke stemming verzoekt. 
Stemming over personen geschiedt mondeling, tenzij één van de aanwezige 
stemgerechtigden om schriftelijke stemming verzoekt. Wanneer bij een stemming, 
betrekking hebbende op zaken, de stemmen staken, wordt dit voorstel geacht te 
zijn verworpen. Wanneer bij een stemming, betrekking hebbende op personen, de 
stemmen staken, vindt een herstemming plaats tussen die kandidaten, op wie de 
meeste stemmen waren uitgebracht. Indien bij deze herstemming de stemmen 
wederom staken, dan beslist het lot.

5. Individuele leden, verbonden aan dezelfde publiek- of privaatrechtelijke (moeder) 
organisatie kunnen bij stemming ten hoogste een derde (1/3de) van de geldende 
stemmen uitbrengen. Voorafgaand aan de vergadering moet na telling van de 
aanwezigen door de leiding van de vergadering worden vastgesteld wie op 
bovenstaande gronden stemgerechtigd zijn. De gegevens van het IPMA - NL zijn 
maatgevend.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12
1. De vereniging wordt geleid door een Bestuur, bestaande uit tenminste vijf 

natuurlijke personen.
Het Bestuur bestaat uit leden van de vereniging, gekozen door de Algemene 
Ledenvergadering.
De leden van het Bestuur hebben zitting voor de termijn van drie jaren en zijn 
eenmaal herkiesbaar; daarna kan hun zittingsperiode nog tweemaal met één jaar 
verlengd worden door de Algemene Ledenvergadering.
Uit hun midden kiezen zij een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester 
en een secretaris.

2. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directeur worden gegeven.

KANDIDAATSTELLING VOOR HET BESTUUR
Artikel 13
1. Het Bestuur stelt een voordracht op voor te kiezen leden van het Bestuur.

Het maakt deze kandidaatstelling tenminste zes weken tevoren schriftelijk aan de 
leden bekend.
Bij deze kandidaatstelling zullen de desbetreffende namen alfabetisch 
gerangschikt worden.
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2. Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris worden gesteld tot uiterlijk drie weken 
voor de Algemene Ledenvergadering waarin bestuursleden worden verkozen, 
mits deze kandidaatstelling van de handtekening van tenminste twintig leden is 
voorzien.
Wanneer tegenkandidaten zijn gesteld, zendt de secretaris uiterlijk acht dagen 
voor de vergadering de leden een schriftelijke opgave van deze tegenkandidaten.

3. Stemming geschiedt met inachtneming van artikel 11.
Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan worden de door het Bestuur gestelde 
kandidaten geacht te zijn verkozen.

4. Aan een voordracht kan het bindende karakter te allen tijde worden ontnomen 
door een met tenminste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering, waarin tenminste vijftig 
stemgerechtigde leden aanwezig casu quo vertegenwoordigd zijn.

5. Uit iedere privaat-/publiekrechtelijke organisatie kan slechts één bestuurslid 
vertegenwoordigd zijn.
Indien er, door verandering van werksituatie, een situatie ontstaat dat meer dan 
één bestuurslid werkzaam is voor één organisatie, dan dient de verhouding bij de 
eerstkomende Algemene Ledenvergadering te worden gecorrigeerd.

ORGANISATIE/TAKEN VAN HET BESTUUR
Artikel 14
1. Het Bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste de helft 

van het totale aantal leden van het Bestuur aan de stemming deelneemt.
2. De functie van penningmeester der vereniging kan worden verenigd met die van 

secretaris van de vereniging.
3. Het Bestuur kan één of meer personen aanwijzen om één of meer van zijn 

vergaderingen als adviseur bij te wonen.
4. De secretaris houdt een rooster van aftreden bij, dat in werking treedt op een door 

de Algemene Ledenvergadering te bepalen moment.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats 
van zijn/haar voorganger in.

5. Het Bestuur is belast met:
a. de vaststelling van het beleid;
b. de uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering;
c. de algemene leiding van de vereniging;
d. de beleidsvoorbereiding.

6. Het Bestuur benoemt de leden van bestuursraden, die rechtstreeks aan het 
Bestuur rapporteren.
De aanwijzing van voorzitters van regionale afdelingen en landelijke groeperingen 
behoeft de goedkeuring van het Bestuur.

7. Het Bestuur kan ingrijpen in elke beslissing, te nemen door een van de 
bestuursraden, commissies of besturen van regionale afdelingen, programma-
managers, projectgroepen en anderen groeperingen, indien het van mening is, 
dat de beslissing indruist tegen vastgesteld beleid of ernstige schade berokkent 
aan het verenigingsbelang. Genomen besluiten kunnen op genoemde gronden 
vernietigd worden.

8. Het Bestuur stelt vast de doelstelling of taakstelling, het werkterrein en de 
bevoegdheden van de door het Bestuur in te stellen commissies, 
programmamanagers, projectgroepen en landelijke groeperingen.
Voorstellen tot wijzigingen in doelstelling of taakstelling worden telkenmale aan 
het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

9. Het totale werkterrein van de vereniging wordt verdeeld over verschillende 
bestuursleden, die toezicht houden op de gang van zaken als gedelegeerde -
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coördinator in het hun toevertrouwde werkgebied.
De door het Bestuur aangewezen gedelegeerde coördinator heeft te allen tijde 
toegang tot vergaderingen of bijeenkomsten van bestuursleden, commissies, 
werkgroepen, programmamanagers en projectgroepen en dergelijke welke 
werkzaam zijn op het hem/haar toebedeelde werkgebied.

10. Bestuursleden hebben te allen tijde toegang tot alle vergaderingen of 
bijeenkomsten belegd of georganiseerd door enige groepering binnen de 
vereniging.
Agenda's en notulen casu quo verslagen van welke bijeenkomst dan ook zullen 
op verzoek van de voorzitter of de Directeur of de betrokken gedelegeerde 
coördinator aan hen ter inzage worden verschaft.

11. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden en van de vergaderingen 
en besluitvorming van het Bestuur worden gegeven.

BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 15
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het 

besturen van de vereniging.
2. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door bestuursraden, die door het Bestuur worden 
benoemd.

3. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, 
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 medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 
verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep 
worden gedaan.
Tot alle overige handelingen is het Bestuur bevoegd zonder goedkeuring van een 
ander orgaan.

4. Het Bestuur, danwel de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers 
gezamenlijk of een daartoe door het Bestuur aangewezen gevolmachtigde 
zelfstandig, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
Echter, bij de invordering van contributies, cursus-, examen- en 
bijeenkomstengelden is de penningmeester of diens plaatsvervanger voor zich 
alleen bevoegd.

BESTUREN VAN REGIONALE AFDELINGEN EN LANDELIJKE GROEPERINGEN
Artikel 16
1. Het Bestuur benoemt, zo mogelijk op voordracht van de betrokken leden of het 

betrokken bestuur, een bestuur van een regionale afdeling of landelijke 
groepering.
Het bestuur van een regionale afdeling of landelijke groepering bestaat uit 
tenminste drie personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aanwijzen, wat de voorzitter betreft, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 14 lid 6.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden 
gecombineerd.

2. De leden van het bestuur van een regionale afdeling of landelijke groepering 
hebben voor drie jaar zitting en zijn terstond herbenoembaar.
Het desbetreffende bestuur stelt voor iedere vacature in zijn midden een 
kandidaat.
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Deze kandidaatstelling wordt tenminste zes weken voor de vergadering, waar dit 
voorstel aan de orde komt, aan de betrokken leden bekend gemaakt.
Na deze bekendmaking, maar tot ten hoogste vijftien dagen voor de vergadering, 
hebben de leden het recht bij het bestuur van de betreffende groepering tegen-
kandidaten te stellen.
Elke zodanige kandidaatstelling moet voorzien zijn van handtekeningen van 
tenminste vijf leden of vertegenwoordigers.

3. Zijn er geen tegenkandidaten gesteld, dan worden de door het desbetreffende 
bestuur gestelde kandidaten geacht te zijn verkozen. Moet tot verkiezing worden 
overgegaan, dan geschiedt stemming met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 11.

BESTUURSRADEN, COMMISSIES, PROJECTGROEPEN, WERKGROEPEN EN 
PROGRAMMAMANAGERS
Artikel 17
1. Het Bestuur kan, telkens wanneer daaraan behoefte bestaat, besluiten tot het 

aanstellen van een programmamanager en in het instellen van een Bestuursraad 
(hierna te noemen Raad), waaraan de uitvoering van een nader omschreven 
werkgebied/deelgebied van activiteiten van het IPMA - NL worden gedelegeerd, 
onder verantwoordelijkheid van het Bestuur.

2. Het werkgebied en de taakstelling voor een programmamanager en een Raad en 
de wijze van samenstelling van een Raad worden bepaald door het Bestuur.
Een lid van het Bestuur heeft zitting als gedelegeerde coördinator in de Raad en 
treedt in beginsel op als voorzitter.

3. De programmamanager en de Raad programmeren zelf hun activiteiten en 
brengen hiervan regelmatig verslag uit aan het Bestuur.

4. Uiterlijk medio september dient elke programmamanager en elke Raad een 
budgetvoorstel in voor de activiteiten in het komende jaar.
Na vaststelling van het budget door het Bestuur is de programmamanager 
respectievelijk de Raad verantwoordelijk voor de bewaking ervan.

5. De Raden kunnen commissies, projectgroepen en werkgroepen instellen.
De programmamanagers kunnen projectgroepen oprichten.
Voorts kan het Bestuur besluiten om reeds bestaande landelijke commissies, wier 
werkterrein een onderdeel vormt van het werkgebied van een Raad, onder 
verantwoordelijkheid van die Raad te stellen.

6. Het werkterrein, de taakstelling, de samenstelling en het budget van een door een 
Raad ingestelde commissie/projectgroep/werkgroep worden bepaald door die 
Raad.
Het werkterrein, de taakstelling, de samenstelling en het budget van een door een 
programmamanager opgerichte projectgroep worden bepaald door die 
programmamanager.

7. Het Bestuur kan te allen tijde besluiten een programmamanager te ontslaan en 
een Raad te ontbinden.

8. Het Bestuur kan besluiten tot het in het leven roepen van landelijke commissies, 
voor zover het werkterrein van een dergelijke commissie niet ressorteert onder 
het werkgebied van een bestaande Raad, commissie of projectgroep.

9. Het werkterrein, de taakstelling en de samenstelling van een landelijke commissie 
worden bepaald door het Bestuur.

10. Deze commissies brengen regelmatig verslag uit aan het Bestuur.
11. Het Bestuur kan te allen tijde besluiten een commissie op te heffen.
VERENIGINGSBUREAU
Artikel 18
1. Het Bestuur kan worden bijgestaan door een bureau, dat bestaat uit een Directeur 
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en één of meer medewerkers.
2. Het Bestuur stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de 

Directeur en diens medewerkers vast.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een Directeur of zijn medewerker(s) die niet 

als zodanig naar behoren functioneren te schorsen, of- met inachtneming van een 
behoorlijke procedure van hoor en wederhoor - te ontslaan.
Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer 
duren dan drie maanden.
Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent opheffing van de 
schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

4. De Directeur dient zich bij de uitoefening van zijn taak te houden aan de door het 
Bestuur te geven richtlijnen, zowel op financieel als op ander terrein.

5. De Directeur is verantwoording schuldig aan het Bestuur.
6. De Directeur woont op uitnodiging de vergaderingen van het Bestuur en het 

Bestuur bij. Hij heeft daar slechts een adviserende stem.
PUBLICATIES
Artikel 19
Het Bestuur beslist over de publicatie van rapporten, verslagen, monografieën en 
dergelijke, door de leden ten behoeve van de vereniging opgesteld.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 20
1. Tenminste eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand mei, wordt een Algemene 

Ledenvergadering gehouden, waarbij in elk geval op de agenda worden geplaatst:
a. het verslag door het Bestuur over de werkzaamheden in het afgelopen jaar;
b. de rekening en verantwoording door het Bestuur over het afgelopen jaar;
c. de speerpunten voor het lopende jaar;
d. de begroting voor het lopende jaar;
e. de verkiezing van nieuwe bestuursleden, en
f. rondvraag.

2. Een Algemene Ledenvergadering kan bijeengeroepen worden door het Bestuur of 
door tenminste tien ten honderd van de stemgerechtigde leden van het IPMA -
NL.

3. Wanneer de leden van het IPMA - NL een Algemene Ledenvergadering willen 
bijeenroepen, dienen zij hun aanvraag aan het Bestuur vergezeld te doen gaan 
van een beschrijving van de agendapunten, die zij behandeld wensen te zien.
Het Bestuur schrijft in dit geval een Algemene Ledenvergadering uit op een 
termijn van minimaal twee en maximaal vier weken na de dagtekening van het 
verzoek, met tenminste de vermelding van de voorgestelde agendapunten. Blijft 
het Bestuur in gebreke, dan zijn de aanvragers zelf bevoegd tot oproeping van 
een Algemene Ledenvergadering over te gaan, welke Algemene 
Ledenvergadering uiterlijk tien weken na dagtekening van het verzoek aan het 
Bestuur dient te worden gehouden.
De oproep, die vergezeld dient te gaan van een beschrijving van de 
agendapunten die ter bespreking worden voorgesteld, dient tenminste twee 
weken voor de datum, waarop deze Algemene Ledenvergadering wordt 
gehouden, te worden verzonden.

4. Op de Algemene Ledenvergadering kunnen alleen besproken worden de in de 
oproep beschreven agendapunten, tenzij minstens twee derde (2/3de) der ter 
vergadering aanwezige stemgerechtigde leden anders beslist.

5. In gevallen, waarmee het bestaan of het juist functioneren van het IPMA - NL 
gemoeid is, is het Bestuur bevoegd de Algemene Ledenvergadering bijeen te 
roepen op een termijn van minimaal acht dagen na dagtekening van fax, E-mail, 
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de telegrafische oproep of oproep per telex.
6. Algemene Ledenvergaderingen worden, in de overige gevallen, tenminste twee 

weken tevoren schriftelijk aangekondigd aan de leden, met vermelding van de 
agendapunten, waarover beslissingen moeten worden genomen.

7. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Algemene Vergadering 
strekt het bestuur tot décharge voor de handelingen in het betreffende 
verenigingsjaar blijkens de rekening en verantwoording verricht.

DONATEURS
Artikel 21
Personen, bedrijven en instellingen, die belang stellen in het doel en de activiteiten 
van het IPMA - NL, kunnen donateur worden.
Het Bestuur geeft toestemming voor de donatie, bepaalt de minimum bijdrage en 
bepaalt tevens van welke diensten van het IPMA - NL deze donateur periodiek en/of 
incidenteel gebruik kan maken.
GELDMIDDELEN
Artikel 22
1. De vereniging zal in belangrijke mate zelf in de financiering van haar activiteiten 

moeten voorzien, onder meer door het heffen van contributies. De overige 
geldmiddelen bestaan uit donaties, schenkingen, opbrengsten uit 
verenigingsactiviteiten, subsidies en andere baten.

2. Het Bestuur beslist over de wijze van besteding van de geldmiddelen.
3. De contributies worden jaarlijks conform artikel 9 lid 1 vastgesteld.
4. Zij die na één juli als lid toetreden, kunnen voor het lopende kalenderjaar volstaan 

met de betaling van de helft van de jaarcontributie.
5. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit gemakkelijk haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 23
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het jaar van opheffing loopt van één 
januari tot de datum van opheffing.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 24
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 

een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 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.
Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met tenminste twee 
derde (2/3de) van de geldig uitgebrachte stemmen op een speciaal daartoe 
bijeengeroepen ledenvergadering, waar tenminste tien ten honderd van de 
stemgerechtigde leden aanwezig casu quo vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan alleen tot die veranderingen besluiten, waartoe voorstellen 
zijn geplaatst op de beschrijvingsbrief of die het gevolg zijn van amendementen, 
gedurende de vergadering op de voorstellen ingediend, voor zover deze 
amendementen zich beperken tot die onderwerpen tot welker verandering een 
voorstel op de oproepingsbrief stond.

3. Indien er niet tien ten honderd van de stemgerechtigde leden aanwezig casu quo 
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vertegenwoordigd zijn, dient een nieuwe Algemene Ledenvergadering te worden 
uitgeschreven en gehouden binnen vier weken waarbij een besluit tot wijziging
van de statuten bij meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen wordt.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte zijn de voorzitter en de secretaris of hun 
plaatsvervangers gezamenlijk bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 25
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering.
Het bepaalde in het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De Algemene Ledenvergadering, die tot ontbinding van de vereniging heeft 
besloten, is verplicht een bestemming aan het batig saldo te geven. Met 
inachtneming van de wettelijke bepalingen, worden de eigendommen van de 
vereniging en de in kas zijnde gelden zoveel mogelijk in overeenstemming met 
het doel van de vereniging besteed.

REGLEMENTEN
Artikel 26
1. Al hetgeen betrekking heeft op de organisatie en de inrichting van de vereniging 

en de rechten en plichten van de leden kan, voor zover deze statuten zulks niet 
doen, worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement of in andere reglementen, 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

2. De inhoud van de reglementen mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de 
statuten.

BIJZONDER RECHT VAN HET BESTUUR
Artikel 27
In alle gevallen, waarin de statuten en/of reglement(en) niet voorzien, beslist het 
Bestuur.

De ondergetekende, Meester Jakobus Lambertus Mulder, notaris te Haarlem, 
verklaart in verband met de akte houdende wijziging statuten op negentien november 
tweeduizend tien voor hem verleden, dat de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid IPMA - NL, gevestigd te ‘s-Gravenhage, thans door bovenstaande 
statuten wordt geregeerd.

Haarlem, negentien november tweeduizend tien.


