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STATUTEN

Naam     en     zetel  

Artikel     1  
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging     CBB,     Christelijke     Bibliotheek     voor   

Blinden     en     Slechtzienden  .
2. Zij is gevestigd te Ermelo.

Duur

Artikel     2  
De vereniging is opgericht op twintig februari negentienhonderd twaalf en is opge-
richt voor onbepaalde tijd.

Grondslag

Artikel     3  
De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie 
Formulieren van Enigheid. Dit artikel kan niet gewijzigd worden.

Doel

Artikel     4  
1. De vereniging heeft tot doel: op basis van de in artikel drie genoemde 

grondslag te voorzien in de behoefte aan lectuur en informatie bij blinden, 
slechtzienden, alsmede bij 
anderszins gehandicapten die zijn aangewezen op een aangepaste vorm van 
lectuurvoorziening.

2. Zij tracht dit doel met name te verwezenlijken door de instandhouding van 
een christelijke bibliotheek en het uitgeven van publicaties met gebruikma-
king van die communicatie-middelen en technische apparatuur en alle andere 
wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Lidmaatschap

Artikel     5  
1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige personen die instemmen 

met de 
grondslag en het doel van de vereniging, zich bereid verklaren het principiële 
uitgangspunt van de vereniging te ondersteunen en jaarlijks tenminste de 
vastgestelde contributie aan de vereniging te betalen.

2. Personen die een direct of indirect dienstverband hebben met de vereniging 
kunnen alleen adviserend lid van de vereniging zijn. Tenzij anders is bepaald, 
worden in deze statuten met "leden" zowel de gewone als de adviserende 
leden bedoeld.

3. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij het 
bestuur, dat over de toelating tot het lidmaatschap beslist. Bij niet-toelating 
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door het bestuur kan de vergadering der leden alsnog tot toelating besluiten. 
De ledenvergadering wijst een kandidaat-lid niet af alvorens de betrokkene in 
de gelegenheid gesteld te hebben gehoord te worden. Bij niet-toelating door 
de ledenvergadering wordt het betreffende besluit schriftelijk en met redenen 
omkleed meegedeeld aan de betrokken persoon.

4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen 
het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een op-
zeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 
mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden 

zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is 
geworden of medegedeeld;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzet-
ting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaat-
schap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

6. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts ge-
schieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lid-
maatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelij-
kerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging han-
delt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaar-
lijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoe-
digste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene 
is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te 
gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daar-
toe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschul-
digd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, 
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schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) 
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergade-
ring. Het in lid 7 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toe-
passing.

Geldmiddelen

Artikel     6  

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. giften, erfstellingen en legaten;
c. revenuen van vermogen;
d. subsidies; en
e. alle overige wettige inkomsten.

2. Ieder lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het minimumbedrag door 
de ledenvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur

Artikel     7  
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden van wie 

minimaal één afkomstig is uit de doelgroep van blinden en slechtzienden. 
Indien door het aftreden van een bestuurslid niet meer voldaan wordt aan het 
in de vorige zin gestelde, bestaat er een uiterste inspanningsverplichting om 
een nieuw bestuurslid te kiezen casu quo te benoemen uit de doelgroep van 
blinden en slechtzienden.

2. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar gekozen c.q. 
benoemd door de ledenvergadering uit de leden (waaronder niet begrepen de 
adviserende leden) van de vereniging.

3. De ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij 
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid 
vereist van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
a. De bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, 

mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste 
drie maanden. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook bij beëindiging 
van het lidmaatschap van de vereniging en/of bij het aangaan van een 
direct of indirect dienstverband met de vereniging.

4. (Kandidaat-)bestuursleden dienen in te stemmen met de grondslag en het 
doel van de vereniging. Zij dienen bereid te zijn het principiële uitgangspunt 
van de vereniging te ondersteunen en in onafhankelijkheid aan de 
besluitvorming deel te nemen.

5. Wanneer de ledenvergadering besluit tot beperking van het aantal (op 
voordracht te kiezen) bestuursleden, zal de zittingsduur van de laatste op 
voordracht gekozen bestuurs- leden eindigen aan het einde van de lopende 
zittingsperiode, tenzij eerder tussentijds een vacature ontstaat.

6. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, tenzij zij gedurende een 
aaneengesloten periode van tenminste twaalf jaar in het bestuur zitting 
hebben gehad. 
Alsdan dienen zij af te treden; zij kunnen binnen een jaar na hun aftreden niet 
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opnieuw tot bestuurslid benoemd worden.
7. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Artikel     8  
1. De voorzitter van het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de 

ledenvergadering uit de leden (waaronder niet begrepen de adviserende 
leden) van de vereniging.

2. Het bestuur bepaalt wie de functies van vice-voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester vervullen.

Artikel     9  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vergadert 

tenminste viermaal per jaar. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende leden van het bestuur, waaronder de voorzitter of secretaris.

2. De voorzitter en bij diens ontstentenis de vice-voorzitter leidt de 
vergaderingen. De secretaris draagt zorg dat van het ter vergadering behan-
delde notulen worden gehouden. De penningmeester beheert de gelden van 
de vereniging.

3. Het bestuur draagt zorg dat alle vergaderstukken ter beschikking worden 
gesteld in een voor de betrokken bestuursleden toegankelijke leesvorm.

4. Raadpleging van bestuursleden zal ook kunnen plaatsvinden door toezending 
van voorstellen per brief aan alle bestuursleden. Voor beantwoording zal aan 
bestuursleden tenminste veertien dagen tijd na verzending moeten worden 
gegeven. Een besluit kan alsdan slechts tot stand komen indien geen van de 
bestuursleden zich verzet tegen een dergelijke wijze van besluitvorming. De 
secretaris draagt zorg voor het houden van aantekening van een op de in dit 
lid bedoelde wijze genomen besluit en doet daarvan mededeling op de 
eerstvolgende bestuursvergadering.

5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, 
waaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen of het aangaan van over-
eenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

6. De vereniging kent een directie; benoeming, ontslag en taakomschrijving 
worden omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Ledenvergadering

Artikel     10  
1. Zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht, doch tenminste eenmaal per jaar, 

uiterlijk in de maand juni, wordt een ledenvergadering gehouden. Een leden-
vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van 
een termijn van acht dagen. Bijeenroeping geschiedt door middel van aan het 
adres van de leden te richten brieven, vermeldende de dag, het uur en de 
plaats waar de vergadering zal worden gehouden, zomede de op de agenda 
voorkomende onderwerpen.

2. Op verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden 
van de vereniging is het bestuur verplicht een ledenvergadering uit te 
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schrijven. Indien het bestuur aan een zodanig verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg geeft, hebben de aanvragers het recht zelf tot het beleggen van 
een ledenvergadering over te gaan.

3. Op de in lid 1 bedoelde ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag 
uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

4. Bij de in het vorige lid bedoelde stukken dient gevoegd te zijn een rapport van 
een door de ledenvergadering benoemde registeraccountant, waarin deze 
melding maakt van het feit dat hij de balans en resultatenrekening heeft 
nagezien alsmede van zijn bevindingen op deze stukken doet blijken.

5. De ledenvergadering benoemt desgewenst een commissie van tenminste 
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening 
en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen ver-
slag uitbrengt aan de ledenvergadering.
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Stemrecht

Artikel     11  
1. Alle besluiten worden, voorzover niet anders is bepaald, genomen met 

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staken 

van stemmen over personen beslist het lot; bij staken van stemmen over 
zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel     12  
Stemrecht komt niet toe aan de adviserende leden als bedoeld in artikel 5. lid 2. 
van deze statuten.

Huishoudelijk     reglement  

Artikel     13  
Een door de ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere 
regels omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Het 
huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Wijziging     van     de     statuten  

Artikel     14  
1. Statutenwijziging of ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden in 

een hiertoe belegde ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten of ontbinding van de 
vereniging zal worden voorgesteld en waarin dit besluit wordt genomen met 
een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrach-
te stemmen. De termijn voor oproeping voor een zodanige vergadering be-
draagt tenminste veertien dagen.

2. Het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste vijf dagen voor de 
vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen.

3. Besluiten tot wijziging der statuten treden eerst in werking nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel     15  
In geval van ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur. 
Een eventueel resterend batig saldo van de vereniging zal worden aangewend ten 
behoeve van de door de laatste ledenvergadering aan te wijzen vereniging, instel-
ling of organisatie, op het gebied van het blindenwezen werkzaam op protestants 
christelijke grondslag.

Slotbepaling

Artikel     16  
In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 
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beslist het bestuur.

Deze statuten werden op 26 januari 1998 verleden voor notaris mr. O.F. Koekoek te 
Ermelo.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het     rooster     van     aftreden  

Artikel     1  
1. Het bestuur stelt voor de bestuursleden een rooster van aftreden vast.
2. Ieder bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van de 

persoon tot wiens opvolger hij is benoemd.

Bestuursvacatures

Artikel     2  
1. In geval voorzien dient te worden in een vacature in het bestuur als gevolg 

van het defungeren van een bestuurslid als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de 
statuten, vindt de verkiezing door de ledenvergadering plaats.

2. Het bestuur alsmede vijf gezamenlijke leden hebben alsdan het recht tot de 
aanvang van de betreffende ledenvergadering kandidaten te stellen.

3. De verkiezing dient plaats te vinden uit de aldus gestelde kandidaten.
4. Elke kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring 

van de voorgestelde persoon, dat hij bereid is een eventuele benoeming te 
aanvaarden.

5. Indien een vacature ontstaat ten gevolge van het defungeren van een 
bestuurslid als bedoeld in artikel 7 lid 5 van de statuten, deelt het bestuur dit 
zo spoedig mogelijk aan de vertegenwoordigende organisatie, met het 
verzoek onverwijld te komen tot een vervangende voordracht.

Van     de     directie  

Artikel     3  

1. Het bestuur benoemt en ontslaat de directie.
2. De directeur heeft als taken:

a. de zorg voor een doelmatig functioneren van de organisatie van de 
vereniging, zulks met inachtneming van de te stellen eisen aan het 
personeelsbeleid;

b. de voorbereiding en afhandeling van bestuursvergaderingen en 
-besluiten voor zover dat niet is opgedragen aan het bestuur, alsmede 
het voeren van de bestuurscorrespondentie en het bijhouden van het 
bestuursarchief. 

c. het beheer van de roerende- en registergoederen van de vereniging 
voor zover niet krachtens de statuten aan het bestuur voorbehouden;

d. het financieel beheer van de vereniging binnen de grenzen van de door 
het bestuur vastgestelde begrotingen;

e. het zo volledig mogelijk informeren van het bestuur betreffende die 
zaken waarvan het bestuur op de hoogte moet zijn ten behoeve van de 
uitoefening van zijn taken.

Artikel     4  
Voor de uitvoering van zijn taken dient de directeur in elk geval zorg te dragen 
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voor:
a. het opstellen van de concepten voor de begrotingen;
b. het opstellen van concept-beleidsnota's op de verschillende gebieden van de 

organisatie van de vereniging;
c. het voeren van het personeelsbeleid binnen de daartoe door het bestuur 

vastgelegde beleidslijnen. Hiertoe behoort onder andere het schorsen van 
personeel;

d. het coördineren van de verschillende diensten en afdelingen en de werk-
zaamheden daarvan, door middel van het bevorderen van goede 
samenwerkings- en overlegprocedures;

e. het bevorderen van noodzakelijke opleiding, vorming en (bij-)scholing van 
medewerkers;

f. het toezien op een juiste toepassing van de geldende arbeidsvoorwaarden en 
de naleving van de Wet Arbeidsomstandigheden;

g. het voeren van overleg met het vertegenwoordigend orgaan van het perso-
neel;

h. het plegen van overleg met de diensthoofden ten behoeve van een doelge-
richte inzet en aanwending van de beschikbare mankracht en middelen;

i. het voeren van besprekingen met personen, organen en instanties buiten de 
vereniging. De directeur is bevoegd daarbij beslissingen te nemen welke in de 
sfeer van de uitvoering zijn geboden. Bij aangelegenheden die het beleid van 
het bestuur zouden binden, behoudt de directeur zich de beslissing van het 
bestuur voor;

i. het opstellen van een concept voor het jaarverslag en de jaarrekening.

Artikel     5  
Daarnaast voorziet de directeur het bestuur geregeld, doch minstens per kwartaal 
van informatie over het verloop van de activiteiten van de vereniging.

Van     de     vergaderingen     van     het     bestuur  

Artikel     6  
1. De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk bijeengeroepen, tenmin-

ste veertien dagen tevoren. Bijeenroeping geschiedt door middel van aan het 
adres van de leden van het bestuur te richten brieven, vermeldende de dag, 
het uur en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden, zomede de 
op de agenda voorkomende onderwerpen. Evenzo zullen convocaties worden 
verzonden aan de directeur, tenzij uitdrukkelijk anders is beslist door de voor-
zitter.

2. Van de vergaderingen worden notulen gehouden, die zo spoedig mogelijk na 
de vergadering in concept worden vastgesteld en aan alle bestuursleden 
worden gezonden. Deze notulen worden op de eerstvolgende vergadering 
behandeld en vastgesteld.

3. Mocht een vergadering geheel of ten dele niet zijn bijgewoond door de 
directeur dan worden de in die vergadering genomen bestuursbesluiten 
bekend gemaakt aan de directeur, tenzij zwaarwegende belangen van de 
vereniging zich naar de mening van het be-stuur daartegen verzetten.

Van     de     voorzitter  
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Artikel     7  
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur. 

Hij bepaalt wie ter vergadering wordt uitgenodigd.
2. Hij tekent tezamen met de secretaris de notulen nadat deze zijn vastgesteld.
3. De vice-voorzitter heeft bij ontstentenis of belet van de voorzitter dezelfde 

bevoegdheden en plichten als de voorzitter.

Van     de     secretaris  

Artikel     8  
1. De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van de vergaderingen. Hij 

tekent, tezamen met de voorzitter, de notulen van de vergaderingen.
2. Bij zijn ontstentenis of belet wordt de secretaris vervangen door een ander 

bestuurslid.

Van     de     penningmeester  

Artikel     9  
1. De penningmeester is belast met het toezicht op het financieel beleid van de 

vereniging. Hij onderhoudt daartoe regelmatig contact met de directeur.
2. Hij ziet erop toe, dat de directeur de begroting en de jaarrekening tijdig 

opstelt, dat deze laatste door de externe accountant wordt gecontroleerd en 
dat het accountantsverslag in de bestuursvergaderingen aan de orde wordt 
gesteld.

3. Goedkeuring van de jaarrekening strekt de penningmeester tot decharge.
4. Bij zijn ontstentenis of belet wordt de penningmeester vervangen door een 

ander bestuurslid.

Van     de     tekeningsbevoegdheid  

Artikel     10  
De directeur ontvangt een volmacht om de vereniging te vertegenwoordigen bij het 
verrichten van al die rechtshandelingen, welke verricht dienen te worden binnen het 
kader van het beheer van de vereniging uitgaande bibliotheek.

Van     stemmingen  

Artikel     11  
1. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Verkozen is die persoon, die de vol-

strekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming 
gehouden. Is ook dan door niemand een volstrekte meerderheid van de uitge-
brachte stemmen behaald, dan wordt een derde stemming gehouden en is 
gekozen hij, die dan de meeste stemmen heeft verkregen.

2. Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in 
aanmerking komen blanco of met de naam van de stemmende persoon 
ondertekende stemmen.

3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit 
is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit 
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oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats 
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit ver-
langt.

Aldus vastgesteld door de ledenvergadering van 4 juni 2008. 
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