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Hoofdstuk I. BEGRIPSBEPALINGEN
1.	Definities en uitleg
1.1	
Afdelingsraad: de algemene vergadering van een afdeling van de Vereniging, dan wel een bijeenkomst van
leden van een Afdelingsraad (al naar
gelang het geval);
	
Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;
	
Bisschoppenconferentie: de Bisschoppenconferentie van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland,
zijnde een permanent overleg orgaan
van de Nederlandse Kerkprovincie. De
Katholieke Radio Omroep voert het predicaat Katholiek en heeft daardoor een
relatie met de Bisschoppenconferentie.
Deze relatie vertaalt zich onder meer in
de benoeming van een bisschoppelijk
adviseur van de Raad van Toezicht;
	KRO-NCRV: KRO-NCRV, een Vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid naar
Nederlands recht;
	Ledenraad: het Verenigingsorgaan als
bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een bijeenkomst
van leden van de Ledenraad (al naar
gelang het geval);
lid: een lid van de Vereniging;
	Mediawet: Mediawet 2008 en daarmee
verband houdende wet- en regelgeving,
zoals gewijzigd van tijd tot tijd;
	
profiel: beschrijving van de eigenschappen waaraan de kandidaat voor een
functie moet voldoen;
	
Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Vereniging;
	Raad van Toezicht KRO-NCRV: de
Raad van Toezicht van de KRO-NCRV;
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	schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of
door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld;
	
Statutaire Directie: de Statutaire Directie van de KRO-NCRV;
	
Vereniging: Katholieke Radio Omroep,
een Vereniging naar Nederlands recht,
waarvan de interne organisatie wordt
beheerst door deze statuten;
	
verenigingsorgaan: het Bestuur, de
Raad van Toezicht, de Afdelingsraden,
de Ledenraad, de Statutaire Directie of
de Raad van Toezicht KRO-NCRV.
1.2	Verwijzingen naar artikelen hebben betrekking op artikelen van deze statuten,
tenzij het tegendeel blijkt.
1.3 	Definities kunnen zonder verlies van de
inhoudelijke betekenis in enkelvoud of
meervoud worden gebruikt.
1.4	De opschriften boven de verschillende
bepalingen van deze statuten dienen
uitsluitend voor het gemak en hebben
geen zelfstandige betekenis bij de
uitleg van de bepalingen van deze statuten.
1.5	Indien een verenigingsorgaan op grond
van deze statuten gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld
advies uit te brengen en het verenigingsorgaan tijdig van deze bevoegdheid gebruik maakt, dient het verstrekte
advies in acht te worden genomen bij
de besluitvorming door het daartoe
bevoegde verenigingsorgaan. Indien het
besluit afwijkt van het advies, dient het
betreffende verenigingsorgaan de afwijking schriftelijk te motiveren.

Hoofdstuk II. ALGEMENE BEPALINGEN
2.	Naam
	De Vereniging draagt de naam:
Katholieke Radio Omroep, bij verkorting
genaamd KRO.
3.	Zetel
De Vereniging heeft haar zetel in de
gemeente Hilversum.
4.	Doel
4.1	De Vereniging heeft ten doel om, geïnspireerd door de katholieke traditie en
verbonden met de katholieke gemeenschap, zonder winstoogmerk openbare
audiovisuele diensten aan te laten bieden door de KRO-NCRV, alsmede alle
andere communicatieve diensten die
hiermee logisch samenhangen en deze
verantwoord verbinden.
	Bij het vervullen van haar taken, erkent
en belijdt zij Gods openbaring zoals
deze door de Katholieke Kerk wordt
bewaard en doorgegeven.
4.2	Ter realisatie van haar doel maakt de
Vereniging middels haar lidmaatschap
van de KRO-NCRV onderdeel uit van de
gelijknamige samenwerkingsomroep.
De Vereniging zal voldoen, en zal zich
inspannen om de KRO-NCRV te laten
voldoen, aan alle verplichtingen op
grond van de Mediawet, waaronder de
verplichtingen waaraan de KRO-NCRV
dient te voldoen om te (blijven) kwalificeren als samenwerkingsomroep in de
zin van de Mediawet, binnen de grenzen van de doelstelling.

5.	Middelen
5.1	De Vereniging tracht haar doel te bereiken door het toetreden als lid tot
de KRO-NCRV en het uitoefenen van
alle rechten en het voldoen aan alle
verplichtingen, waaronder begrepen
verplichtingen op grond van de Mediawet, die verbonden zijn aan of verband
houden met dat lidmaatschap. De
Vereniging zal hiertoe onder meer een
samenwerkingsovereenkomst aangaan
met de KRO-NCRV en andere door deze
samenwerkingsomroep vertegenwoordigde omroepverenigingen.
5.2	Voorts tracht de Vereniging haar doel te
bereiken door het organiseren of aanbieden van met haar doel direct of indirect
verband houdende verenigingsactiviteiten
en het aanwenden van andere wettige
middelen, die het doel van de Vereniging
direct of indirect kunnen bevorderen.
5.3	De Vereniging zal onder meer aan de
KRO-NCRV uitbesteden:
(a) 	het beheer van het gehele vermogen
van de Vereniging;
(b) 	de ledenadministratie van de Vereniging met inbegrip van het register als
bedoeld in artikel 6.4;
(c) 	alle activiteiten ten behoeve van ledenwerving en het behoud van leden;
(d) 	de bestuurlijke ondersteuning van de
Vereniging en haar afdelingen, waaronder begrepen de oproeping, organisatie
en verslaglegging van vergaderingen
van het Bestuur en de Raad van Toezicht, en de Ledenraad;
(e) 	de voorbereiding van de jaarbegroting,
de jaarrekening, het jaarverslag en het
treasury- en beleggingsbeleid van de
Vereniging.
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5.4	De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit haar kapitaal, contributies en
andere periodieke bijdragen, eventueel
van overheidswege ter beschikking gestelde gelden, subsidies, vruchten van
kapitaal, giften, legaten, erfstellingen
en alle andere inkomsten.
5.5	Erfstellingen mogen slechts beneficiair
worden aanvaard.
5.6	De Vereniging beoogt niet het maken
van winst.
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Hoofdstuk III. LEDEN
6.	Lidmaatschap Vereniging
6.1	Natuurlijke personen met een leeftijd
van ten minste zestien jaar kunnen lid
zijn van de Vereniging.
6.2 	Zij die als lid toegelaten willen worden,
moeten zich daartoe bij het Bestuur
aanmelden. In de voor het lidmaatschap
op grond van artikel 8 te betalen contributie kunnen voordelen voor leden zijn
begrepen.
6.3	Indien het Bestuur de toelating van
een lid weigert, wordt dit schriftelijk en
gemotiveerd aan het kandidaat-lid meegedeeld. Het kandidaat-lid is bevoegd
binnen één maand na de verzending van
deze mededeling bij aangetekende brief
tegen die weigering gemotiveerd in beroep te komen bij de Raad van Toezicht,
die alsnog tot toelating kan besluiten.
De Raad van Toezicht beslist, nadat het
kandidaat-lid in de gelegenheid is gesteld om gehoord te worden, binnen drie
maanden nadat het beroep is ingesteld
en stelt de betrokkene schriftelijk van
zijn beslissing in kennis. De Ledenraad
kan niet alsnog tot toelating besluiten.
6.4	Het Bestuur houdt een register waarin
de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen en waaruit tevens
blijkt tot welke afdeling het lid behoort.
Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede
wijzigingen daarin onverwijld aan de
Vereniging op te geven. Met het oog
op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het wenselijk
als eveneens opgave wordt gedaan
van andere communicatiemiddelen,

zoals e-mailadres, telefoonnummer en
telefaxnummer. Indien en zolang een
lid een (e-mail)adres voor dit doel aan
de Vereniging bekend heeft gemaakt,
heeft het lid daardoor ingestemd met
communicatie langs elektronische weg.
7.	Einde lidmaatschap Vereniging
7.1	Het lidmaatschap van de Vereniging
eindigt:
(a) door overlijden;
(b)	door opzegging door het lid, welke opzegging schriftelijk dient te geschieden
bij de ledenadministratie van de Vereniging;
(c)	door opzegging door de Vereniging.
Opzegging kan geschieden wanneer
het lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de Vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
(d)	door ontzetting. Ontzetting kan alleen
geschieden wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
7.2	Opzegging door de Vereniging van
het lidmaatschap van leden geschiedt
schriftelijk en onder opgave van redenen door het Bestuur.
7.3	Opzegging van het lidmaatschap
door het lid of door de Vereniging kan
slechts geschieden tegen het einde van
de periode waarvoor het lidmaatschap
is aangegaan, dan wel stilzwijgend is
verlengd, en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van ten minste
vier weken, met dien verstande dat het

lidmaatschap van een lid dat tevens
lid is van een verenigingsorgaan niet
eerder kan worden opgezegd dan
per de datum van beëindiging van het
lidmaatschap van het betreffende verenigingsorgaan. Het lidmaatschap kan
echter onmiddellijk worden beëindigd
bij wanbetaling of indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
7.4	Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 7.3 doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen
was opgezegd.
7.5	Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
één maand nadat hem een besluit is
medegedeeld tot omzetting van de
Vereniging in een andere rechtsvorm of
tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7,
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7.6	Een lid kan voorts zijn lidmaatschap
met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt
of zijn verplichtingen (niet zijnde de
verplichting tot betaling van contributie
op grond van artikel 8) ten opzichte van
de Vereniging zijn verzwaard, bekend is
geworden of medegedeeld; het besluit
is alsdan niet op hem van toepassing.
7.7	Ontzetting uit het lidmaatschap van leden
geschiedt schriftelijk en onder opgave van
redenen door het Bestuur.
7.8	Een persoon van wie het lidmaatschap
door de Vereniging is opgezegd, anders dan op grond van wanbetaling,
of die uit het lidmaatschap is ontzet,
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is bevoegd om binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving bij aangetekende brief gemotiveerd in beroep
te gaan bij de Raad van Toezicht, dan
wel, indien het betreffende lid tevens
lid is van een Verenigingsorgaan, bij
de Ledenraad. Gedurende deze termijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. De Raad van Toezicht of de
Ledenraad beslist, nadat het lid in de
gelegenheid is gesteld om gehoord te
worden, binnen drie maanden nadat het
beroep is ingesteld en stelt het lid van
zijn beslissing schriftelijk in kennis.
7.9	Wanneer het lidmaatschap in de loop
van een periode eindigt, blijft desniettemin de overeenkomstig artikel 8
opgelegde contributie voor de gehele
periode verschuldigd.
7.10	Elk lid kan te allen tijde worden geschorst door het Bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien
naar het oordeel van het Bestuur het lid
in aanmerking komt voor opzegging van
of ontzetting uit het lidmaatschap. Deze
schorsing eindigt van rechtswege, tenzij
het lidmaatschap van de betrokkene
binnen deze periode op grond van het in
artikel 7.1 bepaalde is geëindigd.
7.11	Gedurende de periode dat een lid is
geschorst, zijn de aan het lidmaatschap
verbonden rechten opgeschort.
7.12	Het Bestuur stelt het lid van het voornemen tot zijn schorsing op zo kort mogelijke termijn in kennis onder opgave van
redenen.
7.13	Een lid van de Vereniging heeft het
recht om zich in de vergadering van
het Bestuur waarin het voorstel tot zijn
schorsing wordt behandeld, te verant-
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woorden en zich daarbij door een externe deskundige te laten bijstaan, zulks
onverminderd zijn recht als omschreven
in dit artikel ingeval van opzegging door
de Vereniging of ontzetting.
8.	Contributie
8.1	De Ledenraad stelt op voorstel van het
Bestuur en met inachtneming van de
wettelijke bepalingen de contributie
van de leden vast, nadat de Raad van
Toezicht en de Statutaire Directie in de
gelegenheid zijn gesteld advies uit te
brengen.
8.2	Een besluit van de Ledenraad tot vaststelling van een contributie boven het
minimumbedrag dat geldt op grond van
de Mediawet behoeft de goedkeuring
van de Raad van Toezicht, nadat de
Statutaire Directie in de gelegenheid is
gesteld advies uit te brengen.

Hoofdstuk IV. BESTUUR
9.	Algemeen
9.1	Het Bestuur bestaat uit drie leden. Indien het aantal leden van het Bestuur
beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur als volledig samengesteld gelden,
doch worden zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen vier maanden maatregelen genomen ter aanvulling van het
ledental.
9.2	Alleen leden van de Ledenraad kunnen
lid zijn van het Bestuur. Een lid van het
Bestuur heeft zitting voor een periode
van ten hoogste twee en een half jaar
en is ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Indien een lid van het Bestuur
wordt benoemd ter vervanging van een
lid waarvan het lidmaatschap van het
Bestuur voor het einde van de zittingstermijn is geëindigd, treedt dit lid van het
Bestuur af op het tijdstip waarop zijn
voorganger zou aftreden.
9.3	De Raad van Toezicht stelt een profiel
vast voor de leden van het Bestuur en
is bevoegd tot wijziging van het profiel,
nadat het Bestuur en de Ledenraad in
de gelegenheid zijn gesteld advies uit
te brengen.
9.4	De Ledenraad stelt op voorstel van
het Bestuur een procedure vast voor
de benoeming van de leden van het
Bestuur, nadat de Raad van Toezicht
in de gelegenheid is gesteld advies uit
te brengen. De leden van het Bestuur
worden benoemd door de Ledenraad
overeenkomstig deze procedure op
basis van het door de Raad van Toezicht
vastgestelde profiel, nadat het Bestuur,

de Raad van Toezicht en de Statutaire
Directie in de gelegenheid zijn gesteld
advies uit te brengen. De voorzitter van
het Bestuur wordt in functie benoemd.
Het Bestuur wijst uit zijn midden een
secretaris en een penningmeester aan.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
9.5	Leden van het Bestuur kunnen voor
hun werkzaamheden uitsluitend een
door de Raad van Toezicht te bepalen
vergoeding ontvangen bestaande uit
honorarium en/of (belaste) onkostenvergoedingen op declaratiebasis.
9.6	Een besluit van de Raad van Toezicht
tot vaststelling van de vergoeding voor
de werkzaamheden van de leden van
het Bestuur behoeft het advies van de
Ledenraad.
10.	Einde lidmaatschap Bestuur. Schorsing
10.1	Elk lid van het Bestuur kan te allen tijde
door de Ledenraad worden ontslagen.
10.2	Elk lid van het Bestuur kan te allen tijde
worden geschorst door de Raad van
Toezicht voor een periode van maximaal
vier weken. Elk lid van het Bestuur kan
tevens te allen tijde voor een periode
van maximaal drie maanden (inclusief
een eventuele periode van schorsing
door de Raad van Toezicht) worden
geschorst door de Ledenraad. Een
schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door verloop van die
termijn.
10.3	De Raad van Toezicht en de Ledenraad
stellen het lid van het Bestuur van het
voornemen tot zijn schorsing of ontslag
op zo kort mogelijke termijn schriftelijk
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in kennis onder opgave van redenen.
10.4	Het lid van het Bestuur heeft het recht
zich in de vergadering van de Ledenraad waarin het voorstel tot zijn schorsing of ontslag of in de vergadering
van de Raad van Toezicht waarin het
voorstel tot zijn schorsing wordt behandeld, te verantwoorden en zich daarbij
door een externe deskundige te laten
bijstaan.
10.5	Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
(a) door bedanken;
(b) door overlijden;
(c) 	door het verliezen van het lidmaatschap
van de Ledenraad;
(d) 	door het verkrijgen van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
11. Besluitvorming Bestuur
11.1	De voorzitter van het Bestuur bepaalt
de agenda van de vergaderingen van
het Bestuur en leidt deze, ziet toe op
het goed functioneren van het Bestuur,
draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht
en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming.
11.2	Van het verhandelde in elke vergadering wordt een verslag gehouden.
Het verslag wordt vastgesteld in een
volgende vergadering van het Bestuur.
De Ledenraad, de Raad van Toezicht
en de Statutaire Directie worden geïnformeerd over de besluitvorming en
ontvangen het verslag.
11.3	In het Bestuur heeft ieder lid van het
Bestuur één stem.
11.4	Alle besluiten van het Bestuur worden
genomen met meer dan de helft van de

52 | STATUTEN KRO

uitgebrachte stemmen.
11.5	Besluiten van het Bestuur kunnen ook
buiten vergadering worden genomen,
schriftelijk of op andere wijze, mits het
betreffende voorstel aan alle in functie
zijnde leden van het Bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze
wijze van besluitvorming verzet.
11.6	Het Bestuur kan onder goedkeuring
van de Ledenraad, nadat de Raad van
Toezicht in de gelegenheid is gesteld
advies uit te brengen, in een reglement
nadere regels vaststellen omtrent de
besluitvorming en werkwijze van het
Bestuur.
12. Bestuurstaak
12.1	Behoudens de beperkingen en met
inachtneming van deze statuten is het
Bestuur belast met het besturen van de
Vereniging. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het (financiële)
beleid. Het Bestuur richt zich bij vervulling van zijn taak naar het belang van
de Vereniging, rekening houdend met
het gemeenschappelijk belang van het
bestel van publieke media-instellingen,
het belang van het omroepbedrijf van
de KRO-NCRV en de kaders van de Mediawet.
12.2	In geval van ontstentenis of belet van
een lid van het Bestuur zijn de overblijvende leden van het Bestuur of is het
overblijvende lid van het Bestuur tijdelijk met het besturen van de Vereniging
belast.
	In geval van ontstentenis of belet van
alle leden van het Bestuur of van het
enige lid van het Bestuur, wordt de

Vereniging tijdelijk bestuurd door één
of meer personen die daartoe door de
Ledenraad worden benoemd met overeenkomstige toepassing van artikel 9.4.
13. Vertegenwoordiging
13.1	De Vereniging wordt vertegenwoordigd
door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee leden van het Bestuur, gezamenlijk handelend.
13.2	Leden van de Ledenraad zijn bevoegd
om voor en namens de Vereniging de
vergaderingen van de Federatieraad
van de KRO-NCRV bij te wonen, daarin
het woord te voeren en, voor zover de
Vereniging het stemrecht toekomt, zonder last of ruggespraak het stemrecht
uit te oefenen en ieder afzonderlijk de
richting van hun stem te bepalen, met
dien verstande dat ieder lid van de Ledenraad slechts bevoegd is om namens
de Vereniging maximaal één stem uit
te brengen en niet kan worden vertegenwoordigd. Het Bestuur is slechts bevoegd deze stem- en vergaderrechten
namens de Vereniging uit te oefenen
na goedkeuring van de Ledenraad bij
besluit met een meerderheid van ten
minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste twee derden van de
leden van de Ledenraad aanwezig zijn.
13.3	In alle gevallen waarin de Vereniging
een tegenstrijdig belang heeft met één
of meer leden van het Bestuur of de
Raad van Toezicht kan de Ledenraad
één of meer personen aanwijzen om de
Vereniging te vertegenwoordigen, nadat de Statutaire Directie in de gelegen-

heid is gesteld advies uit te brengen.
13.4	Het Bestuur kan de KRO-NCRV als functionaris aanstellen om de Vereniging te
vertegenwoordigen met inachtneming
van de begrenzing van deze bevoegdheid en als zodanig inschrijven in het
Handelsregister, met dien verstande dat
ten aanzien van de in artikel 13.2 genoemde stem- en vergaderrechten het
verlenen van een dergelijke procuratie
niet mogelijk is. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan niet aan anderen
worden toegekend.
14. Bevoegdheden Bestuur
14.1	Aan het Bestuur komen onder meer de
volgende taken en bevoegdheden toe:
(a)	het al dan niet toelaten van leden van
de Vereniging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6;
(b)	het door de Vereniging opzeggen van
het lidmaatschap van de Vereniging van
een lid, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 7;
(c)	het ontzetten van een lid uit het lidmaatschap van de Vereniging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7;
(d) 	het schorsen van een lid, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7;
(e) 	het doen van een voorstel aan de
Ledenraad, ingeval artikel 8.2 van toepassing is onder goedkeuring van de
Raad van Toezicht, tot vaststelling van
de contributie van de leden, nadat de
Statutaire Directie in de gelegenheid is
gesteld advies uit te brengen aan de Ledenraad, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 8;
(f)	het adviseren van de Raad van Toezicht
omtrent vaststelling en wijziging van

KRO STATUTEN | 53

een profiel voor de leden van het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9.3;
(g)	het doen van een voorstel aan de Ledenraad tot vaststelling van de procedure voor de benoeming van de leden
van het Bestuur en het adviseren van de
Ledenraad omtrent de benoeming van
de leden van het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.4;
(h) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent goedkeuring van een besluit van
het Bestuur tot vaststelling van nadere
regels in een reglement omtrent de
besluitvorming en werkwijze van het
Bestuur, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 11.6;
(i)	het vertegenwoordigen van de Vereniging, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 13;
(j)	het jaarlijks met inachtneming van
artikel 5.3 opstellen en onder goedkeuring van de Ledenraad vaststellen van
de jaarbegroting, nadat de Raad van
Toezicht en de Statutaire Directie in de
gelegenheid zijn gesteld advies uit te
brengen aan de Ledenraad;
(k) 	het jaarlijks met inachtneming van
artikel 5.3 opstellen van het door de
Ledenraad vast te stellen Verenigings(activiteiten)plan, nadat de Raad van
Toezicht en de Statutaire Directie in de
gelegenheid zijn gesteld advies uit te
brengen aan de Ledenraad;
(l) 	het adviseren van de Raad van Toezicht
KRO-NCRV omtrent het schorsen of
ontslaan van een lid van de Raad van
Toezicht, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 16;
(m) 	het adviseren van de Raad van Toezicht
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omtrent het schorsen van een lid van de
Raad van Toezicht, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 16;
(n) 	het adviseren van de Ledenraad tot
vaststelling van een profiel voor de
leden van de Afdelingsraden en het begeleiden van de benoeming van leden
van de Afdelingsraden, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 21;
(o) 	het goedkeuren van de door een Afdelingsraad opgestelde jaarbegroting van
de Afdelingsraad en het ter beschikking
stellen van een budget, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 24.2;
(p) 	het vaststellen van regels voor het afleggen van rekening en verantwoording
door de Afdelingsraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.3;
(q) 	het bijeenroepen van de Ledenraad,
overeenkomstig het bepaalde in artikel
25.6;
(r) 	het met inachtneming van artikel 5.3
opstellen van het jaarverslag en het afleggen van rekening en verantwoording
aan de Ledenraad, nadat de Raad van
Toezicht en de Statutaire Directie in de
gelegenheid zijn gesteld advies uit te
brengen aan de Ledenraad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 31;
(s) 	het opmaken van de jaarrekening, overeenkomstig het bepaalde in artikel 31.3;
(t) 	het doen van een voorstel aan de
Ledenraad op basis waarvan de Ledenraad zal kunnen besluiten tot wijziging
van de statuten of tot ontbinding van de
Vereniging, nadat de Raad van Toezicht
en de Statutaire Directie in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen
aan de Ledenraad, overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 32 en 33;

(u)	het adviseren van de Ledenraad ten
aanzien van een voorstel tot statutenwijziging of voorstel tot ontbinding
ingeval het betreffende voorstel niet
afkomstig is van het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 32
en 33.
14.2	Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan
de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen en vereisen voorafgaand advies van de Statutaire Directie
de besluiten van het Bestuur omtrent:
(a) 	het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
Vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van
deze handelingen;
(b) 	het vaststellen van het treasury- en het
beleggingsbeleid van de Vereniging;
(c) 	langdurige, rechtstreekse of middellijke
samenwerking met een derde en het
verbreken van zodanige samenwerking;
(d) 	rechtstreekse of middellijke deelneming
in het kapitaal van een derde en het
wijzigen van de omvang van zodanige
deelneming;
(e) 	aangifte van faillissement en aanvraag
van surseance van betaling van de Vereniging;
(f) 	vermindering van de algemene reserve
van de Vereniging en besluiten die anderszins van invloed zijn op de algemene reserve van de Vereniging;

(g) 	een belangrijke verandering in de identiteit of het karakter van de Vereniging;
(h) 	het vaststellen van nadere regels omtrent de besluitvorming en werkwijze
van het Bestuur, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11.6;
(i) 	het opzeggen van het lidmaatschap van
de Vereniging van de KRO-NCRV;
(j) 	het aangaan van overeenkomsten
waarbij aan de Vereniging een bankkrediet wordt verleend;
(k)	het ter leen verstrekken van gelden,
alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruikmaken van een aan de Vereniging verleend bankkrediet;
(l) (des)investeringen;
(m) 	het aangaan van vaststellingsovereenkomsten in de zin van Titel 15 van Boek
7 van het Burgerlijk Wetboek;
(n) 	het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen
van die rechtsmaatregelen die geen
uitstel kunnen lijden;
(o) 	het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
14.3	De Raad van Toezicht kan bepalen dat
een in artikel 14.2 bedoeld besluit niet
aan zijn goedkeuring is onderworpen
indien het daarmee gemoeide belang
een door de Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan het Bestuur op te
geven waarde niet te boven gaat.
14.4	Het ontbreken van goedkeuring van de
Raad van Toezicht voor een besluit als
bedoeld in artikel 14.2 sub (b) tot en met
sub (o) tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan.
14.5	Onverminderd het in de wet en het
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elders in deze statuten bepaalde, zijn
aan de goedkeuring van de Ledenraad
onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent de in artikel 14.2 sub (c),
(f), (g) en (i) genoemde onderwerpen,
met dien verstande dat een besluit van
de Ledenraad tot goedkeuring van een
besluit als bedoeld in artikel 14.2 sub (i)
genomen wordt met een meerderheid
van ten minste negentig procent (90%)
van de geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste
twee derden van de leden van de Ledenraad aanwezig zijn.
14.6	Het ontbreken van goedkeuring van de
Ledenraad voor een besluit als bedoeld
in artikel 14.5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet
aan.
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Hoofdstuk V. Raad van Toezicht
15.	Algemeen
15.1	De Vereniging heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden. Indien
het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden drie is gedaald, blijft de
Raad van Toezicht als volledig samengesteld gelden, doch neemt de Raad
van Toezicht zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen vier maanden maatregelen ter aanvulling van het ledental.
15.2	De leden van de Raad van Toezicht
worden benoemd door de Raad van
Toezicht KRO-NCRV. Voor de benoeming
van andere personen tot lid van de
Raad van Toezicht dan door de Vereniging voorgedragen leden van de Raad
van Toezicht KRO-NCRV is de goedkeuring van de Ledenraad vereist.
15.3	De door de Vereniging voorgedragen
kandidaat-voorzitter van de Raad van
Toezicht KRO-NCRV fungeert als voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien
deze kandidaat-voorzitter geen deel uitmaakt van de Raad van Toezicht, wordt
de voorzitter van de Raad van Toezicht
benoemd door de Ledenraad.
15.4	In goed overleg met de voorzitter van
het Bestuur treedt de voorzitter van de
Raad van Toezicht op als woordvoerder
van de Vereniging.
15.5	Een lid van de Raad van Toezicht heeft
zitting voor een periode van ten hoogste vier jaren en is ten hoogste éénmaal
herbenoembaar.
15.6	Indien een lid van de Raad van Toezicht
tussentijds is benoemd om te voorzien
in een ontstane vacature, treedt dit

lid van de Raad van Toezicht af op het
tijdstip waarop zijn voorganger zou aftreden, tenzij in het benoemingsbesluit
anders is bepaald.
15.7	Leden van de Raad van Toezicht kunnen
voor hun werkzaamheden uitsluitend
een door de Ledenraad te bepalen
vergoeding ontvangen bestaande uit
honorarium en/of (belaste) onkostenvergoeding op declaratiebasis.
16.	Einde lidmaatschap Raad van Toezicht. Schorsing
16.1	Elk lid van de Raad van Toezicht kan te
allen tijde door de Raad van Toezicht
KRO-NCRV worden ontslagen, nadat het
Bestuur, de Raad van Toezicht en de Ledenraad in de gelegenheid zijn gesteld
advies uit te brengen.
16.2	Elk lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde worden geschorst door de Raad
van Toezicht voor een periode van maximaal vier weken bij besluit genomen met
instemming van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht behoudens
het betreffende lid, nadat het Bestuur in
de gelegenheid is gesteld advies uit te
brengen. Elk lid van de Raad van Toezicht
kan tevens te allen tijde voor een periode
van maximaal drie maanden (inclusief
een eventuele periode van schorsing
door de Raad van Toezicht) worden geschorst door de Raad van Toezicht KRONCRV, nadat het Bestuur en de Raad van
Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld
advies uit te brengen. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door
verloop van die termijn.
16.3	De Raad van Toezicht en de Raad van

Toezicht KRO-NCRV stellen het lid van de
Raad van Toezicht van het voornemen
tot zijn schorsing of ontslag op zo kort
mogelijke termijn schriftelijk in kennis
onder opgave van redenen. Het lid van de
Raad van Toezicht heeft het recht zich in
de vergadering van de Raad van Toezicht
waarin het voorstel tot zijn schorsing en in
de vergadering van de Raad van Toezicht
KRO-NCRV waarin het voorstel tot zijn
schorsing of ontslag wordt behandeld, te
verantwoorden en zich daarbij door een
externe deskundige te laten bijstaan.
16.4	Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts:
(a) door bedanken;
(b) door overlijden;
(c) 	indien het lid tevens lid is van de Raad
van Toezicht KRO-NCRV, door het verliezen van dat lidmaatschap.
17. Besluitvorming Raad van Toezicht
17.1	De Raad van Toezicht vergadert ten
minste tweemaal per jaar en zo dikwijls
een lid van de Raad van Toezicht dit nodig oordeelt.
17.2	De bisschoppelijk adviseur is vergadergerechtigd.
17.3	De oproeping geschiedt niet later dan
op de vijfde werkdag voor de dag van
de vergadering. Deze termijn kan ter
beoordeling van de voorzitter van de
Raad van Toezicht in spoedeisende
gevallen worden verkort tot de tweede
dag voor de dag van de vergadering.
17.4	De oproeping van de vergaderingen
van de Raad van Toezicht geschiedt
schriftelijk. Bij de oproeping worden de
te behandelen onderwerpen vermeld.
17.5	De voorzitter van de Raad van Toezicht
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wijst voor de vergadering een notulist aan.
Van het verhandelde in een vergadering
worden notulen gehouden. De notulen
worden in de volgende vergadering van
de Raad van Toezicht vastgesteld.
17.6	In de Raad van Toezicht heeft ieder lid
van de Raad van Toezicht één stem.
17.7	Tenzij deze statuten of een reglement
van de Raad van Toezicht anders bepalen, worden alle besluiten van de Raad
van Toezicht genomen met meer dan
de helft van de uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin meer dan de
helft van de in functie zijnde leden van
de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
17.8	Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits
het betreffende voorstel aan alle in functie
zijnde leden van de Raad van Toezicht is
voorgelegd en geen van hen zich tegen
deze wijze van besluitvorming verzet.
17.9	De Raad van Toezicht kan in een reglement nadere regels vaststellen omtrent
de besluitvorming en werkwijze van de
Raad van Toezicht.
18. Taak Raad van Toezicht
	Behoudens het in deze statuten bepaalde, is de Raad van Toezicht zonder last
of ruggespraak belast met het toezicht
houden op het beleid van het Bestuur
en op de algemene gang van zaken in
de Vereniging alsmede met de uitoefening van de in artikel 19 genoemde bevoegdheden. De Raad van Toezicht richt
zich bij de vervulling van zijn taak naar
het belang van de Vereniging, rekening
houdend met het gemeenschappelijk
belang van het bestel van publieke
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media-instellingen, het belang van het
omroepbedrijf van de KRO-NCRV en de
kaders van de Mediawet.
19.	Bevoegdheden Raad van Toezicht
	Aan de Raad van Toezicht komen onder
meer de volgende taken en bevoegdheden toe:
(a)	het op verzoek besluiten tot toelating
van een persoon als lid bij weigering van
een lidmaatschap door het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3;
(b) 	het vernietigen van een besluit van het
Bestuur tot opzegging van het lidmaatschap van de Vereniging van een lid dat
geen lid is van een Verenigingsorgaan
of tot ontzetting van een lid dat geen
lid is van een Verenigingsorgaan uit het
lidmaatschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.8;
(c) 	het goedkeuren van een voorstel van het
Bestuur aan de Ledenraad tot vaststelling
van de contributie van de leden, nadat
de Statutaire Directie in de gelegenheid
is gesteld advies uit te brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8;
(d) 	het vaststellen en wijzigen van het profiel
voor de leden van het Bestuur, nadat het
Bestuur en de Ledenraad in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.3;
(e) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent
de procedure voor de benoeming van de
leden van het Bestuur en de benoeming
van de leden van het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.4;
(f) 	het vaststellen van een vergoeding voor
de leden van het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.5;
(g) 	het schorsen van leden van het Bestuur,

overeenkomstig het bepaalde in artikel 10;
(h) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent goedkeuring van een besluit van
het Bestuur tot vaststelling van nadere
regels in een reglement omtrent de
besluitvorming en werkwijze van het
Bestuur, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 11.6;
(i) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent de door het Bestuur vast te stellen
jaarbegroting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 sub (j);
(j) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent het vaststellen van het door het
Bestuur opgestelde Verenigings(activiteiten)plan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1 sub (k);
(k) 	het goedkeuren van een besluit van
het Bestuur omtrent de in artikel 14.2
genoemde onderwerpen;
(l) 	het adviseren van de Raad van Toezicht
KRO-NCRV omtrent het ontslaan van
leden van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16;
	(m) het met instemming van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht
behoudens het betreffende lid schorsen
van leden van de Raad van Toezicht,
nadat het Bestuur in de gelegenheid is
gesteld advies uit te brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16;
(n) 	het adviseren van de Raad van Toezicht
KRO-NCRV omtrent het schorsen van
leden van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16;
(o) 	het vaststellen van nadere regels in een
reglement omtrent de besluitvorming en
werkwijze van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.9;
(p) 	het gevraagd en ongevraagd adviseren

van het Bestuur;
(q) 	het doen van een voorstel aan de Ledenraad tot vaststelling van een profiel
voor de leden van de Afdelingsraden,
nadat het Bestuur en de Statutaire
Directie in de gelegenheid zijn gesteld
advies uit te brengen, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 21.6;
(r) 	het aanwijzen van een lid van de Raad
van Toezicht als lid van de kiescommissie, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 21.8;
(s) 	het goedkeuren van een besluit van de
Ledenraad omtrent het vaststellen van
nadere regels in een reglement omtrent
de besluitvorming en werkwijze van de
Ledenraad, overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.6;
(t) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent het jaarverslag en het afleggen
van rekening en verantwoording, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1
sub (r) en artikel 31;
(u) 	het opstellen van het verslag van de
Raad van Toezicht als onderdeel van
het jaarverslag, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 31;
(v) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent
het vaststellen van de jaarrekening, overeenkomstig het bepaalde in artikel 31.3;
(w) 	het adviseren van de Ledenraad omtrent het verlenen van volledige of beperkte decharge aan de leden van het
Bestuur, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 31.3;
(x) 	het adviseren van de Ledenraad ten
aanzien van een voorstel tot statutenwijziging of voorstel tot ontbinding,
overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 32 en 33.
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Hoofdstuk VI. AFDELINGEN EN
Afdelingsraden
20.	Afdelingen
20.1	De leden zijn territoriaal ingedeeld in
zeven afdelingen. De begrenzing van
de afdelingen wordt door de Ledenraad
vastgesteld en valt in beginsel samen
met de begrenzing van de bisdommen.
20.2	Een lid behoort tot het afdelingsgebied,
waarbinnen zijn woonadres is gelegen.
Indien het woonadres niet in Nederland
is gelegen, kan het betreffende lid bij
aanmelding opgeven tot welk afdelingsgebied het zal behoren. Bij gebreke van
een dergelijke opgave beslist het Bestuur tot welke afdeling het lid behoort.
20.3	Afdelingen kunnen als zodanig niet
zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.
21.	Lidmaatschap Afdelingsraden
21.1	Elke afdeling heeft een Afdelingsraad.
Het aantal leden van een Afdelingsraad
bedraagt zeven vermeerderd met het
aantal extra leden dat de betreffende
afdeling toekomt op grond van de
kiesdeler overeenkomstig het bepaalde
in artikel 21.2, met dien verstande dat
het totaal aantal leden van alle Afdelingsraden gezamenlijk ten hoogste
éénenzestig kan bedragen en het totaal
aantal leden van een Afdelingsraad ten
hoogste elf kan bedragen. De kiesdeler
is het quotiënt van x gedeeld door y,
waarbij x wordt bepaald door het aantal leden van de betreffende afdeling
minus het aantal leden van de afdeling
met het kleinste aantal leden en y wordt
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bepaald door het aantal reeds aan de
betreffende afdeling toegekende zetels
minus zes.
21.2	Na berekening van de kiesdeler van
iedere afdeling wordt één extra lid toegekend aan de afdeling met de grootste
kiesdeler, welk proces wordt herhaald
totdat in totaal twaalf extra leden zijn
toegekend. Indien twee of meer afdelingen de grootste kiesdeler hebben,
wordt het extra lid middels loting toegekend aan één van deze afdelingen.
21.3	Indien om welke reden dan ook het
aantal leden van een Afdelingsraad
beneden het vastgestelde aantal is gedaald, vormen de overblijvende leden,
of vormt het enige overblijvende lid,
een bevoegde Afdelingsraad.
21.4	Een Afdelingsraad wijst uit zijn midden
een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Bij afwezigheid van de
voorzitter vervult de secretaris of de
penningmeester de functie van vicevoorzitter.
21.5	Leden van een Afdelingsraad worden benoemd door de leden van de
Vereniging in de betreffende afdeling
overeenkomstig het hierna in artikel 21
bepaalde.
21.6	De Ledenraad stelt, op voorstel van de
Raad van Toezicht, een profiel vast voor
de leden van de Afdelingsraden, nadat
het Bestuur en de Statutaire Directie in
de gelegenheid zijn gesteld advies uit
te brengen. Een lid van een Afdelingsraad kan geen deel uitmaken van de
Raad van Toezicht. Medewerkers van
de Vereniging of (een bedrijf van) de
KRO-NCRV en daarmee door het Bestuur gelijk gestelde personen kunnen

geen deel uitmaken van een Afdelingsraad. Indien en zodra een lid van een
Afdelingsraad als medewerker van de
Vereniging of (een bedrijf van) de KRONCRV in dienst treedt, of een daarmee
te vergelijken functie verkrijgt, eindigt
zijn lidmaatschap van de Afdelingsraad
van rechtswege.
21.7	Vacatures in de Afdelingsraden worden
één keer per vijf jaar vervuld, behoudens vervulling van tussentijdse vacatures overeenkomstig het bepaalde in
artikel 21.15.
21.8	De benoeming van leden van een Afdelingsraad staat onder toezicht van een
kiescommissie. De kiescommissie wordt
voorgezeten door de voorzitter van het
Bestuur en bestaat uit drie personen, en
wel (i) de voorzitter van het Bestuur, (ii)
een door de Ledenraad aan te wijzen
voorzitter van een Afdelingsraad, dan
wel, bij tussentijdse verkiezingen als
bedoeld in artikel 21.15, de voorzitter
van de betreffende Afdelingsraad, en
(iii) een door de Raad van Toezicht uit
zijn midden aan te wijzen persoon. De
kiescommissie wordt ondersteund door
de directiesecretaris van de KRO-NCRV.
De kiescommissie bestaat slechts voor
de duur van het verkiezingsproces.
21.9	Bij een vacature in een Afdelingsraad
roept het Bestuur, onder goedkeuring
van de kiescommissie, de leden in de
betreffende afdeling, door plaatsing
van een oproep in het programmablad
van de Vereniging en op de website van
de Vereniging, op tot kandidaatstelling
binnen een termijn van twee maanden
na die oproep.
21.10	Slechts meerderjarige leden die vol-

daan hebben aan hun verplichtingen
jegens de Vereniging en die hebben
verklaard hun eventuele functie te
zullen vervullen overeenkomstig de
doelstelling van de Vereniging kunnen
zich kandidaat stellen als lid van de Afdelingsraad van de afdeling waarbinnen
hun woonadres is gelegen.
21.11	Na afloop van de in artikel 21.9 genoemde termijn voor kandidaatstelling
bepaalt de kiescommissie welke voorgestelde kandidaten voldoen aan het
profiel en daarmee kwalificeren als kandidaat voor het lidmaatschap van een
Afdelingsraad. Indien een kandidaat
volgens de kiescommissie niet voldoet
aan het profiel, kan de betreffende
kandidaat de kiescommissie om een
mondelinge toelichting verzoeken.
21.12	Het Bestuur nodigt vervolgens de leden
van de betreffende afdeling uit om deel
te nemen aan de verkiezing van de
kwalificerende kandidaat of kandidaten
door plaatsing van een oproep in het
programmablad van de Vereniging en
op de website van de Vereniging. In die
oproep stelt het Bestuur de betreffende
leden een termijn van één maand om,
indien slechts één kandidaat naar het
oordeel van de kiescommissie voldoet
aan het profiel, te stemmen voor of tegen de benoeming van de betreffende
kandidaat. De betreffende kandidaat is
benoemd, indien meer stemmen voor
dan tegen de benoeming zijn uitgebracht.
21.13	Zijn er meerdere kandidaten die naar
het oordeel van de kiescommissie
voldoen aan het profiel, dan stelt het
Bestuur in de oproep de betreffende
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leden een termijn van één maand om te
stemmen voor de benoeming van één
van de voorgestelde kandidaten. De
kandidaat met de meeste stemmen is
benoemd. Bij meerdere vacatures, zijn
de kandidaten met de meeste stemmen
benoemd. Bij een gelijk aantal stemmen
wordt door loting beslist. De overige
kandidaten die naar het oordeel van de
kiescommissie voldoen aan het profiel
komen op een reservelijst in afdalende
volgorde van het stemmenaantal.
21.14	Stemmingen van de leden op grond van
de artikelen 21.12 en 21.13 geschieden
via de website van de Vereniging of
andere elektronische communicatiemiddelen, met dien verstande dat een lid
op tijdig verzoek daartoe in staat wordt
gesteld om binnen genoemde termijn
van één maand schriftelijk te stemmen.
De uitslag van stemmingen wordt door
de kiescommissie vastgesteld en zo
spoedig mogelijk door het Bestuur ter
kennis gebracht van de leden van de
betreffende afdeling.
21.15	Vervulling van tussentijdse vacatures
geschiedt overeenkomstig de vastgestelde volgorde op de reservelijst als
bedoeld in artikel 21.13. Indien er geen
kandidaten op de reservelijst staan of
de reservelijst is uitgeput, wordt de
vacature vervuld met overeenkomstige
toepassing van de artikelen 21.8 tot en
met 21.14. Indien een lid van een Afdelingsraad tussentijds is benoemd om
te voorzien in een ontstane vacature,
treedt dit lid van de Afdelingsraad af op
het tijdstip waarop zijn voorganger zou
aftreden.
21.16	Elk lid van een Afdelingsraad wordt
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benoemd voor een termijn van vijf jaar,
met dien verstande dat deze termijn
eenmalig met vijf jaar kan worden verlengd door de Afdelingsraad waarin het
betreffende lid zitting heeft. Na beëindiging van het lidmaatschap van een Afdelingsraad kan het betreffende lid pas
na een periode van vijf jaar opnieuw
worden benoemd tot lid van een Afdelingsraad overeenkomstig het hiervoor
in dit artikel 21.16 bepaalde.
21.17	Een lid van een Afdelingsraad kan te
allen tijde voor een periode van maximaal drie maanden worden geschorst
door de Ledenraad, indien naar het
redelijk oordeel van de Ledenraad het
lid het goed functioneren van de Afdelingsraad of de Ledenraad belemmert of
hindert. Een schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn. Gedurende een
schorsing kan het betreffende lid zijn
functie als zodanig niet vervullen, maar
kunnen de aan het lidmaatschap van
de Vereniging verbonden rechten wel
worden uitgeoefend. Een schorsing van
het lidmaatschap van een Afdelingsraad
geldt tevens als schorsing van het betreffende lid als lid van de Ledenraad en
beëindiging van het lidmaatschap van
een Afdelingsraad beëindigd tevens het
lidmaatschap van het betreffende lid
van de Ledenraad. Een besluit om een
lid te schorsen vereist een meerderheid
in de Ledenraad van ten minste drie
vierden van de geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten
minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

21.18	Een lid van een Afdelingsraad kan te allen tijde worden ontslagen door de Ledenraad wegens handelen in strijd met
het bepaalde in de artikelen 4 of 8, dan
wel indien er naar het redelijk oordeel
van de Ledenraad gewichtige gronden
zijn om te twijfelen aan het functioneren
van het lid als lid van de Afdelingsraad
of de Ledenraad en daarmee het goed
functioneren van de Afdelingsraad of de
Ledenraad in ernstige mate belemmert
of hindert. Een besluit om een lid te
ontslaan vereist een meerderheid in de
Ledenraad van ten minste drie vierden
van de geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin ten minste de
helft van het aantal stemgerechtigde
leden aanwezig is.
21.19	De Ledenraad stelt het lid van een Afdelingsraad van het voornemen tot zijn
schorsing of ontslag op zo kort mogelijke termijn in kennis onder opgave van
redenen. Het lid van de Afdelingsraad
heeft het recht zich in de Ledenraad
waarin het voorstel tot zijn schorsing
of ontslag wordt behandeld, te verantwoorden en zich daarbij door een externe deskundige te laten bijstaan.
21.20 Het lidmaatschap van een Afdelingsraad eindigt voorts:
(a) door bedanken;
(b) door overlijden;
(c) 	door het eindigen van het lidmaatschap
van de Vereniging;
(d) 	door het verkrijgen van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
(e) 	door het in dienst treden bij de Vereniging of (een bedrijf van) de KRO-NCRV
dan wel verkrijging van een daarmee
overeenkomstig het bepaalde in artikel

21.6 gelijk gestelde functie;
(f) 	door periodiek aftreden zonder een
aansluitende herbenoeming;
(g) 	door metterwoon vertrek uit het afdelingsgebied.
22.	Besluitvorming Afdelingsraad
22.1	Een Afdelingsraad vergadert zo vaak
als nodig voor de uitvoering van zijn
taak. Voorts is de voorzitter van een Afdelingsraad op schriftelijk verzoek van
ten minste twee in functie zijnde leden
van de Afdelingsraad verplicht tot het
bijeenroepen van een Afdelingsraad op
een termijn van niet langer dan veertien
dagen na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan daartoe op
grond van de statuten bevoegde personen belasten met de leiding van de
Afdelingsraad en het opstellen van de
notulen.
22.2	De secretaris van de Afdelingsraad
verstrekt zo spoedig mogelijk aan het
Bestuur een schriftelijk verslag van de
vergaderingen van de Afdelingsraad.
22.3	Leden van de betreffende Afdelingsraad, het Bestuur, de Raad van Toezicht
en de Statutaire Directie zijn vergadergerechtigd in de vergadering van een
Afdelingsraad. Over toelating van andere dan de in de vorige volzin bedoelde
personen beslist de voorzitter van de
Afdelingsraad. Iedere vergadergerechtigde van de vergadering van de Afdelingsraad is bevoegd de vergadering
van de Afdelingsraad bij te wonen en
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daarin het woord te voeren.
22.4	Alle leden van een Afdelingsraad zijn
gerechtigd tot het uitbrengen van één
stem en alle besluiten van een Afdelingsraad worden genomen met volstrekte meerderheid.
22.5	Een Afdelingsraad kan in een reglement
nadere regels vaststellen omtrent de
besluitvorming en werkwijze van de
Afdelingsraad. Bij reglement van een
Afdelingsraad kunnen commissies van
de betreffende Afdelingsraad worden
ingesteld.
23. Taak Afdelingsraad
23.1	Een Afdelingsraad heeft tot taak:
(a)	het zich voorbereiden op een Ledenraad en de vergaderingen van de Federatieraad van de KRO-NCRV;
(b) 	het doelgericht onderhouden van
contacten met leden en andere voor
de Vereniging relevante personen en
instellingen in het eigen gebied.
23.2	De Afdelingsraad geeft zich bij de uitoefening van zijn taak zoveel mogelijk
rekenschap van de verschillen in geografisch en cultureel opzicht binnen de
afdeling.
23.3	De Afdelingsraad ontvangt de voor de
uitoefening van zijn taak noodzakelijke
informatie van of namens de voorzitter
van het Bestuur.
24	Jaarbegroting Afdelingsraad
24.1	Ten behoeve van de vervulling van zijn
taak dient iedere Afdelingsraad jaarlijks
mede ter voorbereiding van de jaarbegroting van de Vereniging op basis van
voorgenomen activiteiten en passend
binnen het Verenigingsbeleid een jaar-
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begroting van de Afdelingsraad in bij
het Bestuur. Over de voorgenomen activiteiten informeren de Afdelingsraden
de leden in hun afdelingsgebied.
24.2	Na goedkeuring van de in artikel 24.1
bedoelde jaarbegroting door het Bestuur, stelt het Bestuur aan elke Afdelingsraad een budget ter beschikking
ter dekking van de onkosten van de
Afdelingsraad en zijn activiteiten, nadat
de Statutaire Directie in de gelegenheid
is gesteld advies uit te brengen.
24.3	Een Afdelingsraad is rekening en verantwoording schuldig aan het Bestuur
over het gevoerde financiële beheer en
de verrichte activiteiten. Het Bestuur
stelt regels vast voor de uitvoering van
deze verantwoordingsplicht.

Hoofdstuk VII. Ledenraad
25.	Algemeen
25.1	De leden van de Afdelingsraden vormen
tezamen de Ledenraad. Het aantal
leden van de Ledenraad bedraagt ten
hoogste éénenzestig.
25.2	Aan de Ledenraad komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of deze statuten aan een ander Verenigingsorgaan zijn opgedragen.
25.3	Aan de Ledenraad komen onder meer
de volgende taken en bevoegdheden
toe:
(a) 	het vernietigen van een besluit van het
Bestuur tot opzegging van het lidmaatschap van de Vereniging van een lid dat
tevens lid is van een Verenigingsorgaan
of tot ontzetting van een lid dat tevens
lid is van een Verenigingsorgaan uit het
lidmaatschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.8;
(b) 	het op voorstel van het Bestuur, ingeval artikel 8.2 van toepassing is onder
goedkeuring van de Raad van Toezicht,
vaststellen van de contributie van de
leden, nadat de Statutaire Directie in
de gelegenheid is gesteld advies uit te
brengen, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 8;
(c) 	het adviseren van de Raad van Toezicht
omtrent vaststelling en wijziging van
een profiel voor de leden van het Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9.3;
(d) 	het op voorstel van het Bestuur vaststellen van de procedure voor de
benoeming van de leden van het Bestuur, nadat de Raad van Toezicht in

de gelegenheid is gesteld advies uit te
brengen, en het benoemen van de leden van het Bestuur, nadat het Bestuur,
de Raad van Toezicht en de Statutaire
Directie in de gelegenheid zijn gesteld
advies uit te brengen, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 9.4;
(e) 	het schorsen en ontslaan van de leden
van het Bestuur, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 10;
(f) 	het goedkeuren van een besluit van
het Bestuur tot vaststelling van nadere
regels omtrent de besluitvorming en
werkwijze van het Bestuur in een reglement, nadat de Raad van Toezicht in
de gelegenheid is gesteld advies uit te
brengen, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 11.6;
(g) 	het benoemen van één of meer personen die tijdelijk worden belast met het
Bestuur van de Vereniging in geval van
ontstentenis of belet van alle leden van
het Bestuur of van het enige lid van het
Bestuur, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 12.2;
(h) 	het aanwijzen van één of meer personen om de Vereniging te vertegenwoordigen in alle gevallen waarin de
Vereniging een tegenstrijdig belang
heeft met één of meer leden van het
Bestuur of de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.3;
(i) 	het goedkeuren van de door het Bestuur opgestelde jaarbegroting, nadat
de Raad van Toezicht en de Statutaire
Directie in de gelegenheid zijn gesteld
advies uit te brengen, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 14.1 sub (j);
(j) 	het vaststellen van het door het Bestuur
opgestelde Verenigings(activiteiten)
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plan, nadat de Raad van Toezicht en de
Statutaire Directie in de gelegenheid
zijn gesteld advies uit te brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1
sub (k);
(k)	het goedkeuren van een besluit van het
Bestuur omtrent de in artikel 14.2 sub
(c), (f), (g) en (i) genoemde onderwerpen, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14.5;
(l)	het goedkeuren van een besluit van
de Raad van Toezicht KRO-NCRV tot
benoeming van andere personen tot lid
van de Raad van Toezicht dan door de
Vereniging voorgedragen leden van de
Raad van Toezicht KRO-NCRV, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.2;
(m)	het benoemen van de voorzitter van
de Raad van Toezicht, indien de door
de Vereniging voorgedragen kandidaat-voorzitter van de Raad van Toezicht KRO-NCRV geen deel uitmaakt van
de Raad van Toezicht, overeenkomstig
het bepaalde in artikel 15.3;
(n) 	het vaststellen van een vergoeding voor de
leden van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.7;
(o) 	het adviseren van de Raad van Toezicht
KRO-NCRV omtrent het ontslaan van een
lid van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1;
(p) 	het vaststellen van de begrenzing van
de afdelingen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.1;
(q) 	het op voorstel van de Raad van Toezicht vaststellen van een profiel voor de
leden van een Afdelingsraad, nadat het
Bestuur en de Statutaire Directie in de
gelegenheid zijn gesteld advies uit te
brengen, overeenkomstig het bepaalde
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in artikel 21.6;
(r) 	het aanwijzen van een voorzitter van
een Afdelingsraad als lid van de kiescommissie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.8;
(s) 	het schorsen of ontslaan van een lid van
een Afdelingsraad, overeenkomstig het
bepaalde in de artikelen 21.17, 21.18 en
21.19;
(t) 	het gevraagd en ongevraagd adviseren
van het Bestuur en de Raad van Toezicht;
(u) 	het vaststellen van nadere regels in een
reglement omtrent de besluitvorming
en werkwijze van de Ledenraad, nadat
de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen,
overeenkomstig het bepaalde in artikel
29.6;
(v) 	het vaststellen van de door het Bestuur
opgestelde jaarrekening, nadat de Raad
van Toezicht en de Statutaire Directie in
de gelegenheid zijn gesteld advies uit
te brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 31.3;
(w) 	het verlenen van volledige of beperkte
decharge aan de leden van het Bestuur,
nadat de Raad van Toezicht en de Statutaire Directie in de gelegenheid zijn
gesteld advies uit te brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 31.3;
(x) 	het verlenen van volledige of beperkte
decharge aan de leden van de Raad van
Toezicht, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 31.3;
(y) 	het benoemen van een accountant, nadat de Statutaire Directie in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen,
overeenkomstig het bepaalde in artikel
31.4;

(z) 	het besluiten tot statutenwijziging en
ontbinding van de Vereniging, nadat de
Raad van Toezicht, de Statutaire Directie en, indien het voorstel tot statutenwijziging of ontbinding niet afkomstig
is van het Bestuur, het Bestuur in de
gelegenheid zijn gesteld advies uit te
brengen, overeenkomstig het bepaalde
in de artikelen 32 en 33;
(aa)	het besluiten tot bestemming van het
batig saldo na vereffening, of een deel
daarvan, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 33.
25.4	Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, wordt een Ledenraad
gehouden. In deze Ledenraad komen
onder meer aan de orde:
(a) de jaarrekening bedoeld in artikel 31;
(b) voorziening in eventuele vacatures;
(c) 	voorstellen van het Bestuur of ten
minste één tiende gedeelte van het
aantal in functie zijnde leden van de
Ledenraad, afkomstig uit ten minste
twee afdelingen, aangekondigd bij de
oproeping voor de Ledenraad.
25.5	Jaarlijks wordt tevens uiterlijk in december een Ledenraad gehouden. In deze
Ledenraad komen onder meer aan de
orde:
(a) de jaarbegroting van de Vereniging;
(b) voorziening in eventuele vacatures;
(c) 	voorstellen van het Bestuur of ten
minste één tiende gedeelte van het
aantal in functie zijnde leden van de
Ledenraad, afkomstig uit ten minste
twee afdelingen, aangekondigd bij de
oproeping voor de Ledenraad.
25.6	Een andere Ledenraad wordt bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur of de
voorzitter van de Raad van Toezicht dit

wenselijk oordeelt, of wanneer bijeenroeping volgens de wet of deze statuten
verplicht is.
25.7	Voorts is het Bestuur op schriftelijk
verzoek van ten minste één tiende gedeelte van het aantal in functie zijnde
leden in de Ledenraad, afkomstig uit
ten minste twee afdelingen, verplicht
tot het bijeenroepen van een Ledenraad
op een termijn van niet langer dan vier
weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 26 of bij
advertentie in ten minste één landelijk
verspreid dagblad, met inachtneming
van de in artikel 26 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan daartoe op grond
van de statuten bevoegde personen belasten met de leiding van de Ledenraad
en het opstellen van de notulen.
26.	Oproeping Ledenraad
26.1	Een Ledenraad wordt opgeroepen door
of namens degene die op grond van
de wet of deze statuten bevoegd is tot
bijeenroeping.
26.2	De oproeping geschiedt schriftelijk
aan de adressen van de leden van de
Ledenraad volgens het ledenregister
bedoeld in artikel 6.
26.3	De oproeping geschiedt niet later dan
op de vijftiende dag voor de dag van de
Ledenraad.
26.4	Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 32.
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26.5	Ingeval van oproeping door het Bestuur
worden de te behandelen onderwerpen
eerst na overleg met de Raad van Toezicht op de agenda geplaatst. Ingeval
van oproeping door de voorzitter van
de Raad van Toezicht worden de te
behandelen onderwerpen eerst na
overleg met het Bestuur op de agenda
geplaatst.
27.	Stemrecht en andere vergaderrechten
27.1	Leden van een Verenigingsorgaan en
de bisschoppelijk adviseur zijn vergadergerechtigd. Niet vergadergerechtigd
zijn geschorste leden of geschorste
leden van het Bestuur of van de Raad
van Toezicht, behalve in een Ledenraad
waarin het voorstel tot ontslag van de
betreffende persoon wordt behandeld.
27.2	Iedere op grond van artikel 27.1 vergadergerechtigde is bevoegd de Ledenraden bij te wonen, daarin het woord te
voeren en, voor zover die persoon het
stemrecht toekomt, het stemrecht uit
te oefenen. Tevens heeft een persoon
het recht een Ledenraad bij te wonen,
indien hiertoe voorafgaand aan de
Ledenraad een schriftelijk verzoek is
ingediend bij de voorzitter van de Ledenraad door ten minste een kwart van
de leden in de Ledenraad. Over toelating van andere dan de in artikel 27.1 en
vorige volzin bedoelde personen beslist
de voorzitter van de Ledenraad.
27.3	Alle leden van de Ledenraad zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één
stem.
28. Voorzitterschap. Notulen
28.1	De voorzitter van de Raad van Toezicht
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treedt op als voorzitter van de Ledenraad. Is de voorzitter van de Raad van
Toezicht niet aanwezig dan treedt de
voorzitter van het Bestuur of, bij diens
afwezigheid, één van de andere leden
van de Raad van Toezicht als voorzitter
op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet
de Ledenraad daarin zelve. Tot dat
ogenblik wordt het voorzitterschap
waargenomen door een lid van het Bestuur, dan wel bij afwezigheid van leden
van het Bestuur, door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van
de Ledenraad.
28.2	Van het verhandelde in elke Ledenraad
worden door een daartoe door de voorzitter van de Ledenraad aangewezen
persoon notulen gemaakt, die in de volgende Ledenraad worden vastgesteld.
Zij die de Ledenraad 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.
29. Besluitvorming van de Ledenraad
29.1	Het ter Ledenraad uitgesproken oordeel
van de voorzitter van de Ledenraad omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
29.2	Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in artikel 29.1 bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de Le-

denraad of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
29.3	Voor zover deze statuten of de wet niet
anders bepalen, worden alle besluiten
van de Ledenraad genomen met volstrekte meerderheid.
29.4	Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
29.5	Blanco stemmen gelden als uitgebracht
en ongeldige stemmen gelden als niet
uitgebracht.
29.6	De voorzitter van de Ledenraad is bevoegd om ten aanzien van onderwerpen
de maximale spreektijd van een aanwezige te bepalen. De voorzitter van de
Ledenraad heeft tevens het recht een
aanwezige, die over hetzelfde onderwerp in een ronde reeds tweemaal het
woord heeft gevoerd, het woord over
dat onderwerp verder te weigeren. De
Ledenraad kan in een reglement nadere
regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Ledenraad,
waaronder begrepen de instelling van
commissies en werkgroepen, nadat de
Raad van Toezicht in de gelegenheid is
gesteld advies uit te brengen.
29.7	Indien bij een verkiezing van personen
niemand de vereiste meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming,
of in geval van een voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan
weer niemand de vereiste meerderheid
verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats, totdat één persoon de vereiste meerderheid heeft verkregen. Bij

gemelde herstemmingen (waaronder
niet is begrepen de tweede stemming)
wordt telkens gestemd tussen de
personen op wie bij de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting
uitgemaakt op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht.
29.8	Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de Ledenraad
kan echter bepalen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Indien
het betreft een verkiezing van personen
kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie of stemmen met handopsteken
is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
29.9	Onverminderd het bepaalde in deze
statuten, heeft in spoedeisende gevallen een éénstemmig schriftelijk besluit
van alle in functie zijnde leden van de
Ledenraad, ook al zijn deze niet in een
Ledenraad bijeen, mits met voorkennis
van het Bestuur en de Raad van Toezicht genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de Ledenraad.
29.10 Zolang in een Ledenraad alle in functie
zijnde leden van de Ledenraad aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen, mits met algemene
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stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al is de oproeping niet
op de voorgeschreven wijze geschied
of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van een Ledenraad of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
29.11 Indien voor een besluit van de Ledenraad een versterkte meerderheid vereist is en in een Ledenraad het vereiste
aantal in functie zijnde leden van de
Ledenraad niet aanwezig is, kan een
nieuwe Ledenraad worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden
genomen met de daarvoor geldende
meerderheid, maar onafhankelijk van
het op deze Ledenraad aanwezig
aantal in functie zijnde leden van de
Ledenraad.
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Hoofdstuk VIII. BISSCHOPPELIJK ADVISEUR
30.	Algemeen
30.1	De Bisschoppenconferentie benoemt,
na overleg met de Raad van Toezicht,
bij voorkeur een rooms-katholieke
priester als bisschoppelijk adviseur van
de Raad van Toezicht.
30.2	Het Bestuur verschaft de bisschoppelijk
adviseur alle door hem gewenste inlichtingen omtrent de Vereniging.
30.3	De bisschoppelijk adviseur heeft het
recht om gevraagd en ongevraagd de
Ledenraad te adviseren over de identiteit van de Vereniging.

Hoofdstuk IX. FINANCIËLE VERSLAGGEVING
31. Jaarrekening. Rekening en verantwoording
31.1 Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
31.2 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden
van de Vereniging naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren,
dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden
gekend.
31.3	Jaarlijks binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de Ledenraad
met ten hoogste vijf maanden op grond
van bijzondere omstandigheden, maakt
het Bestuur een jaarrekening op en legt
deze voor de leden van de Vereniging ter
inzage ten kantore van de Vereniging.
Binnen deze termijn legt het Bestuur,
nadat de Raad van Toezicht en de Statutaire Directie in de gelegenheid zijn
gesteld advies uit te brengen, ook het
jaarverslag ter inzage voor de leden van
de Vereniging, tenzij artikel 2:396 lid 7 of
artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek
voor de Vereniging geldt. De Ledenraad
is bevoegd tot vaststelling van de door
het Bestuur opgemaakte jaarrekening en
het verlenen van volledige of beperkte
decharge aan de leden van het Bestuur,
nadat de Raad van Toezicht en de Sta-

tutaire Directie in de gelegenheid zijn
gesteld advies uit te brengen. De Ledenraad is tevens bevoegd tot het verlenen
van volledige of beperkte decharge aan
de leden van de Raad van Toezicht.
31.4	De Vereniging zal aan een accountant
opdracht verlenen tot onderzoek van de
jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de Ledenraad bevoegd, nadat
de Statutaire Directie in de gelegenheid
is gesteld advies uit te brengen.
31.5	Het Bestuur is verplicht de in de artikelen 31.2 en 31.3 bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren,
onverminderd het hierna in artikel 31.6
bepaalde.
31.6	De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en staat van baten en
lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt
met juiste en volledige weergave der
gegevens en deze gegevens gedurende
de volledige bewaartijd beschikbaar zijn
en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen
worden gemaakt.
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Hoofdstuk X. STATUTENWIJZIGING EN
ONTBINDING
32.	Statutenwijziging
32.1	Onverminderd het bepaalde in artikel 29.10 kan in de statuten van de
Vereniging geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van de
Ledenraad, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.
Wijziging van een artikel waarin een bevoegdheid wordt toegekend aan de Statutaire Directie of de Raad van Toezicht
KRO-NCRV behoeft de goedkeuring van
de Statutaire Directie en de Raad van
Toezicht KRO-NCRV.
32.2	Zij die de oproeping tot de Ledenraad
ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan,
moeten ten minste vier weken vóór de
Ledenraad 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 Ledenraad wordt gehouden.
32.3	Ingeval het voorstel tot statutenwijziging afkomstig is van het Bestuur dient
het voorstel te zijn vergezeld van een
advies van de Raad van Toezicht en de
Statutaire Directie. Ingeval het voorstel
tot statutenwijziging niet afkomstig is
van het Bestuur, dient het voorstel te
zijn vergezeld van een advies van het
Bestuur, de Raad van Toezicht en de
Statutaire Directie.
32.4	Een besluit tot statutenwijziging wordt
genomen met een meerderheid van ten
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minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen in een Ledenraad,
waarin ten minste de helft van het totaal
aantal in functie zijnde leden van de
Ledenraad aanwezig is.
32.5	Een besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 5 (doel en middelen), artikel
17.2 (vergaderrecht bisschoppelijk
adviseur), artikel 30 (bisschoppelijk
adviseur), dit artikel 32.5 en artikel 33
(ontbinding) behoeft de goedkeuring
van de Bisschoppenconferentie.
32.6	Een statutenwijziging treedt niet in
werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder lid van het
Bestuur bevoegd.
33.	Ontbinding
33.1	De Vereniging kan worden ontbonden
door een besluit van de Ledenraad
genomen met een meerderheid van ten
minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste twee derden van de
leden van de Ledenraad aanwezig is.
Het bepaalde in de artikelen 32.1 tot en
met 32.3 is van overeenkomstige toepassing.
33.2	Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het Bestuur. Het
Bestuur kan besluiten andere personen
tot vereffenaar te benoemen.
33.3	Een eventueel batig liquidatiesaldo
dient (zoveel mogelijk overeenkomstig
het doel van de Vereniging) besteed te
worden ten behoeve van een door de
Ledenraad aan te wijzen andere algemeen nut beogende instelling met een
soortgelijke doelstelling.

33.4	Na afloop van de vereffening blijven
de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden
Vereniging gedurende de bij de wet
voorgeschreven termijn onder berusting
van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
33.5	Op de vereffening zijn overigens de
bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.
34.	Overgangsbepalingen
34.1	In afwijking van hetgeen daaromtrent
hiervoor in deze statuten is bepaald,
geldt voor personen die op één januari
tweeduizend veertien lid waren van een
Afdelingsraad en die op dat moment:
(i) eenmaal waren herbenoemd, dat
hun zittingstermijn na afloop van hun
op dat moment lopende zittingstermijn
met een periode van vijf jaar wordt verlengd. Na afloop van deze verlenging
zullen de betreffende personen defungeren als lid van de betreffende Afdelingsraad en pas na een periode van vijf
jaar opnieuw kunnen worden benoemd
tot lid van een Afdelingsraad overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.16;
(ii) reeds tweemaal waren herbenoemd,
dat zij defungeren als lid van de betreffende Afdelingsraad na afloop van hun
op dat moment lopende zittingstermijn
en pas na een periode van vijf jaar opnieuw kunnen worden benoemd tot lid
van een Afdelingsraad overeenkomstig
het bepaalde in artikel 21.16.
34.2	Personen die op éénendertig december
tweeduizend dertien lid waren van de
Statutaire Directie van de Vereniging
worden van rechtswege tijdelijk lid van

het Bestuur. In afwijking van het bepaalde in artikel 9.2 behoeven deze personen geen lid te zijn van de Ledenraad
en deze personen defungeren niet als
lid van het Bestuur op grond van artikel
10.5 sub (c). De tijdelijke leden van het
Bestuur zijn verplicht om maatregelen
te nemen die er toe leiden dat zo spoedig mogelijk nieuwe leden van het Bestuur worden benoemd overeenkomstig
de in artikel 9.4 bedoelde procedure en
het lidmaatschap van het Bestuur van
de tijdelijke leden van het Bestuur zal
eindigen op het moment dat de nieuwe
leden van het Bestuur op die wijze zijn
benoemd.
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