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STATUTEN MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN 

 
S T A T U T E N 

I DOELSTELLING EN STRUCTUUR DER MAATSCHAPPIJ 
Artikel 1  
De vereniging "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen", hierna te noemen: de 
Maatschappij, is gevestigd te Amsterdam. Zij werd opgericht op zestien november 
zeventienhonderd vierentachtig op initiatief van Jan Nieuwenhuijzen, doopsgezind 
predikant te Monnikendam.  
Artikel 2  
1. De Maatschappij stelt zich ten doel een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn 

van mens en samenleving.  
2. De Maatschappij is onafhankelijk van enige groepering van levensbeschouwelijke, 

politieke of economische aard.  
3. De Maatschappij streeft naar de grootst mogelijke toegankelijkheid ten aanzien 

van de deelneming aan de door haar en haar departementen georganiseerde 
activiteiten.  

4. De Maatschappij beoogt niet het maken van winst. 
5. De Maatschappij beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld 

in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als 
zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst. 

Artikel 3  
Ter verwezenlijking van de doelstellingen heeft de Maatschappij de volgende 
structuur:  
a. de departementen, als bedoeld in artikel 5, vormen de basis en houden zich bezig 

met de voorbereiding en uitvoering van activiteiten;  
b. de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 8, is het hoogste beleidsorgaan;  
c. het maatschappijbestuur, als bedoeld in artikel 19, werkt op landelijk niveau met 

het doel te stimuleren en de kwaliteit van het aanbod te bewaken.  
Artikel 4.  
1. Het lidmaatschap van de Maatschappij is voorbehouden aan:  
 a. alle departementen zoals in artikel 5 vermeld die activiteiten ontplooien voor 

hun leden op cultureel gebied en/of departementen die als cultuurfonds 
optreden en activiteiten van derden ondersteunen;  

 b. andere rechtspersonen, die met toestemming van het maatschappijbestuur 
de aanduiding "Nut" in hun naamgeving tot uitdrukking brengen.  

2. Het lidmaatschap eindigt:  
 a. door ontbinding van het lid;  
 b. door opzegging door het lid;  
 c. door opzegging door de Maatschappij;  
 d. door ontzetting.  
3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen 

het einde van een boekjaar der Maatschappij, mits schriftelijk en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier (4) weken.  
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 b. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 
mogelijk:  

  1. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren;  

  2. 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 (tenzij het betreft een wijziging van de 
geldelijke rechten en verplichtingen);  

  3. binnen een maand nadat aan een lid een besluit is meegedeeld tot 
omzetting van de Maatschappij in een andere rechtsvorm of tot fusie.  

 c. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  

4. a. Opzegging van het lidmaatschap door de Maatschappij kan eveneens slechts 
geschieden tegen het einde van een boekjaar.  

 b. De opzegging geschiedt door het maatschappijbestuur, schriftelijk en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken.  

 c. Opzegging van het lidmaatschap door de Maatschappij kan slechts 
plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de Maatschappij niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

 d. Het in lid 5 onder c en e bepaalde is van overeenkomstige toepassing.  
 e. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  
5. a. Het maatschappijbestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de Maatschappij of de Maatschappij op 
onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het maatschappijbestuur 
te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden.  

 b. Het maatschappijbestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste, met opgave 
van redenen, in kennis van het besluit.  

 c. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.  

 d. De algemene vergadering kan besluiten de schorsing éénmaal met een 
termijn van ten hoogste zes (6) maanden te verlengen. 

 e. Het betrokken lid is bevoegd de algemene vergadering waarin het beroep 
tegen de schorsing wordt behandeld bij te wonen en daarin het woord te 
voeren. Het betrokken lid kan zich desgewenst in deze vergadering door een 
advocaat doen bijstaan.  

 f. De algemene vergadering kan ten aanzien van de schorsing slechts besluiten 
door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten 
minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Maatschappij 
handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de 
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de 
Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt.  
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 b. De ontzetting geschiedt door het maatschappijbestuur, dat het betrokken lid 
ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.  

 c. Het in lid 5 onder c en e bepaalde is van overeenkomstige toepassing.  
 d. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  
 e. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een 

daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.  

II DE DEPARTEMENTEN EN DE ANDERE RECHTSPERSONEN 
Artikel 5  
1. De departementen zijn rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid. 
2. In hun statuten wordt opgenomen dat zij lid zijn van de Maatschappij.  
Artikel 6  
De aansluiting van een departement bij de Maatschappij geschiedt op verzoek van de 
desbetreffende rechtspersoon.  
Artikel 7  
Op andere rechtspersonen, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b zijn de bepalingen 
van de artikelen 5 en 6, alsmede de bepalingen van het huishoudelijk reglement, voor 
zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.  
III DE ALGEMENE VERGADERING  
Artikel 8  
De algemene vergadering der Maatschappij is het hoogste beleidsorgaan der 
Maatschappij. Zij bepaalt de hoofdlijnen van het beleid.  
Artikel 9  
De afgevaardigden van de leden hebben toegang tot de algemene vergadering, het 
recht daarin het woord te voeren en aan de stemmingen deel te nemen. De algemene 
vergadering is voor alle leden der aangesloten departementen en de bestuursleden 
van de rechtspersonen als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b toegankelijk. De leden 
van de departementen en de bestuursleden van de rechtspersonen als bedoeld in 
artikel 4 lid 1 onder b hebben het recht daarin het woord te voeren. 
Artikel 10  
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden 

en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. Andere algemene 
vergaderingen worden gehouden in de in artikel 17 genoemde gevallen. 

2. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij ontstentenis van de 
voorzitter wijst het maatschappijbestuur uit zijn midden iemand anders als 
zodanig aan.  

Artikel 11  
1. Het maatschappijbestuur deelt de datum van de algemene vergadering vóór één 

januari van elk jaar mee aan de besturen van de departementen, onder 
bijvoeging van een concept-agenda.  

2. Voorstellen van leden, mits ingediend uiterlijk acht (8) weken vóór de algemene 
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vergadering bij het maatschappijbestuur, worden voorzien van een advies van 
het maatschappijbestuur, op de agenda vermeld.  

3. De definitieve agenda wordt uiterlijk vier (4) weken voor de algemene 
vergadering aan de leden toegezonden. 

Artikel 12  
1. Ter bijwoning van de algemene vergadering worden in ieder geval uitgenodigd:  
 a. de leden;  
 b. de leden van eventuele commissies.  
2. De uitnodiging wordt vergezeld van de agenda en de daarop betrekking hebbende 

stukken.  
3. De departementsbesturen brengen de datum en de agenda onder de aandacht 

van hun leden.  
4. Het maatschappijbestuur bevordert de publicatie van de agenda in een daartoe 

geschikt bevonden uitgave van de Maatschappij.  
Artikel 13  
1. Elk lid kan uit haar leden een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de 

algemene vergadering benoemen. Hiervan wordt uiterlijk veertien (14) dagen 
voor de algemene vergadering schriftelijk mededeling gedaan aan het algemeen 
secretariaat.  

2. De afgevaardigde van een departement kan één of meer andere departementen 
vertegenwoordigen, voor zover daartoe een schriftelijke volmacht door het 
betreffende departementsbestuur is gegeven. Ook hiervan wordt uiterlijk veertien 
(14) dagen voor de algemene vergadering schriftelijk mededeling gedaan aan het 
algemeen secretariaat. Een afgevaardigde kan voor ten hoogste vijf (5) andere 
departementen als gevolmachtigde optreden. 

3. In het hierna volgende wordt onder "stemgerechtigde" verstaan de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde afgevaardigde, casu quo zijn plaatsvervanger, dan wel de in lid 2 
van dit artikel bedoelde afgevaardigde, indien deze overeenkomstig het in lid 2 
van dit artikel bepaalde volmacht heeft gekregen van één of meer andere 
departementen.  

Artikel 14  
1. Ieder lid heeft de bevoegdheid wijzigingen op een in de agenda geformuleerd 

voorstel aan het oordeel van de algemene vergadering voor te leggen. Het lid 
geeft tenminste zeven (7) dagen vóór de vergadering schriftelijk kennis van dit 
voornemen aan het algemeen secretariaat.  

2. De voorzitter beslist in welke volgorde over de wijzigingen zal worden gestemd. 
Hij heeft de bevoegdheid de behandeling van het voorstel, waarop een wijziging is 
ingediend, te schorsen, met dien verstande dat de behandeling tijdens de 
vergadering wordt hervat.  

3. Indien het maatschappijbestuur, na schorsing als bedoeld in het tweede lid, van 
oordeel is dat het oorspronkelijke voorstel en de daarop ingediende wijziging(en) 
een nadere bestudering daarvan gewenst maken, is het bevoegd het voorstel 
terug te nemen en worden de beraadslagingen daarover gesloten.  

Artikel 15  
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1. a. Elk departement brengt één stem uit. Daarnaast brengt elk departement 
stemmen uit op basis van de staffel die de grondslag is voor de contributie. 
Die staffel brengt dus aanvullend nog tenminste één (1) stem op tot 
maximaal vijf (5) stemmen. In totaal kan een departement dus tenminste 
twee (2) en maximaal zes (6) stemmen uitbrengen. De contributiestaffel – 
staffeltredes en bijbehorende contributie - wordt jaarlijks door de algemene 
vergadering vastgesteld. 

 b. De rechtspersonen, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b, brengen elk één 
stem uit.  

2. Van de stemming worden de geschorste leden uitgesloten.  
3. Bij de aanvang van de vergadering benoemt de voorzitter een commissie van drie 

aanwezige stemgerechtigden voor het opnemen van de stemmen.  
Artikel 16  
1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent 

de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel.  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid der vergadering 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.  

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen.  

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  
5. Over personen wordt schriftelijk gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Bij 

enkelvoudige kandidaatstelling verklaart de voorzitter de voorgedragen persoon 
te zijn gekozen.  

 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, 
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.  

 Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  

 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.  

 Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het 
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lot wie van beiden is gekozen.  
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 

personen, dan is het verworpen.  
7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 
hoofdelijke stemming verlangt.  

8. Wanneer het gevoelen der vergadering zich reeds kennelijk vóór of tegen een 
voorstel heeft verklaard, staat het de voorzitter vrij het besluit zonder hoofdelijke 
stemming te doen nemen, tenzij vanuit de vergadering hoofdelijke stemming 
wordt verlangd.  

9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het maatschappijbestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.  

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot 
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is 
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 
houdende formaliteit niet in acht genomen.  

Artikel 17  
1. Het maatschappijbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen op elk ander gewenst 

tijdstip een buitengewone algemene vergadering te beleggen.  
2. Het maatschappijbestuur is verplicht een buitengewone algemene vergadering te 

beleggen, wanneer dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een zodanig 
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van én/tiende gedeelte der 
stemmen in de algemene vergadering. 

3. Een vergadering als bedoeld in het tweede lid wordt gehouden binnen vier weken 
na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek.  

 Indien het maatschappijbestuur de uitnodigingen voor deze vergadering niet 
binnen twee weken na ontvangst van bedoeld verzoek heeft doen uitgaan, dan 
zijn de aanvragers zelf bevoegd de vergadering te convoceren, zo mogelijk via het 
algemeen secretariaat.  

 In het laatste geval wordt de vergadering geleid door een door de aanvragers aan 
te wijzen voorzitter.  

Artikel 18 
1. Het maatschappijbestuur draagt zorg voor de verslaglegging van het op de 

algemene vergadering behandelde.  
2. Het verslag wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring 

voorgelegd.  
IV HET MAATSCHAPPIJBESTUUR 
Artikel 19  
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1. a. Het maatschappijbestuur bestaat uit een door het maatschappijbestuur vast 
te stellen aantal van tenminste drie (3) natuurlijke personen. De leden van 
het maatschappijbestuur worden voor een periode van maximaal vier (4) jaar 
benoemd. Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar. 

 b. Het maatschappijbestuur stelt voor iedere vacature in het 
maatschappijbestuur een bindende voordracht van zo mogelijk twee personen 
op uit de door haar en de departementen voorgedragen personen.  

2. De algemene vergadering benoemt uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
voordracht de leden van het maatschappijbestuur.  

3. a. Het maatschappijbestuur heeft het recht personen, op grond van hun 
specifieke deskundigheid en/of maatschappelijke ervaring, als lid van het 
maatschappijbestuur aan te wijzen, met dien verstande dat het 
maatschappijbestuur ten hoogste één (1) persoon mag aanwijzen als het 
maatschappijbestuur bestaat uit drie (3) of vier (4) leden, en ten hoogste 
twee (2) personen mag aanwijzen als het maatschappijbestuur bestaat uit vijf 
(5) of meer leden.  

 b. Van de benoeming wordt mededeling gedaan aan de algemene vergadering.  
4. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de Maatschappij kunnen 

beschikken als ware het zijn eigen vermogen. 
Artikel 20  
Het lidmaatschap van het maatschappijbestuur is onverenigbaar met het bekleden 
van een bezoldigde functie in dienst der Maatschappij of van één van haar 
departementen.  
Artikel 21  
Het lidmaatschap van het maatschappijbestuur eindigt:  
a. door overlijden;  
b. door ontslagname;  
c. door periodieke aftreding, niet gevolgd door herbenoeming; 
d. wanneer een lid krachtens rechterlijke uitspraak het beheer over zijn goederen 

heeft verloren;  
e. indien het betreffende maatschappijbestuurslid geen lid meer is van enig 

departement, casu quo geen bestuurslid meer is van een in artikel 4 lid 1 onder b 
bedoelde rechtspersoon; 

f. door ontslag gegeven door de algemene vergadering.  
Artikel 22  
Het maatschappijbestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester en voorziet in hun vervanging bij ontstentenis.  
Artikel 23  
De leden van het maatschappijbestuur genieten geen honorarium of presentiegeld.  
De door hen in het belang van de Maatschappij gemaakte reis- en verblijfkosten 
worden vergoed overeenkomstig de door de algemene vergadering vastgestelde 
normen.  
Artikel 24  
Het maatschappijbestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, belast 
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met alle daden van beleid en beheer der Maatschappij.  
Artikel 25  
Aan het maatschappijbestuur is opgedragen:  
a. het regelmatig onderhouden van contacten met de leden;  
b. het voortdurend onderzoek met betrekking tot de vraag of maatschappelijke 

ontwikkelingen in Nederland of daarbuiten aanleiding geven tot enigerlei binnen 
de doelstelling der Maatschappij vallende activiteit waarbij nieuwe initiatieven 
worden gestimuleerd;  

c. het onderhouden van contacten met overheidsinstanties en andere organisaties 
en personen, in het belang van een zo breed mogelijke oriëntatie en van het 
scheppen en instandhouden van optimale omstandigheden voor het beleid en het 
werk der Maatschappij.  

Artikel 26  
Het maatschappijbestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en 
tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Maatschappij zich als borg of 
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de 
vereiste goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.  
Artikel 27  
Het maatschappijbestuur vertegenwoordigt de Maatschappij in en buiten rechte.  
Vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris 
- respectievelijk hun plaatsvervangers - tezamen.  
Artikel 28  
Het maatschappijbestuur vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls 
de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee (2) leden van het maatschappijbestuur 
de wens daartoe te kennen geven. In het laatste geval belegt de voorzitter de 
vergadering binnen twee (2) weken. Indien de voorzitter daartoe in gebreke blijft, zijn 
de leden die het verzoek hebben gedaan bevoegd de vergadering zelf te beleggen. 
Artikel 29 
Een lid van het maatschappijbestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
strijdig is met het belang van de Maatschappij. Het betreffende lid is verplicht van een 
tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen 
aan de andere leden van het maatschappijbestuur. Wanneer alle leden van het 
maatschappijbestuur een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld hebben, 
wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. 
V COMMISSIE VAN BEROEP 
Artikel 30 
1.  De Maatschappij kent een commissie van beroep. 
2.  Deze commissie bestaat uit drie (3) leden, waarvan zo mogelijk één jurist. De 

leden worden door de algemene vergadering op voordracht van het 
maatschappijbestuur benoemd en ontslagen. Ieder lid wordt voor een periode van 
drie (3) jaren benoemd.  
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3.  Het bepaalde in de artikelen 20, 21, 22 en 23 dezer statuten is van 
overeenkomstige toepassing.  

4.  De taak van de commissie bestaat uit het - voordat een beslissing van de 
ledenvergadering wordt genomen - trachten geschillen te beslechten tussen leden 
der vereniging en het maatschappijbestuur en voorts het geven van advies zo 
dikwijls zulks door het maatschappijbestuur dan wel door de ledenvergadering 
wordt gevraagd.  

VI DE COMMISSIES  
Artikel 31  
1. Het maatschappijbestuur kan commissies instellen.  
2. Het maatschappijbestuur regelt de samenstelling en werkwijze van deze 

commissies bij afzonderlijk reglement, hetwelk niet met enige bepaling van deze 
statuten en van het Huishoudelijk Reglement in strijd mag zijn.  

3. Het maatschappijbestuur benoemt de leden van deze commissies.  
Artikel 32  
Voor alle bij of krachtens deze statuten ingestelde commissies geldt, dat de leden 
daarvan generlei vorm van honorarium of presentiegeld ontvangen. Zij hebben echter 
recht op vergoeding door de Maatschappij van de door hen noodzakelijk te maken 
reis- en verblijfkosten, verband houdende met het werk van de commissie. 
VII REGLEMENTEN 
Artikel 33 
De algemene vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast, waarvan de 
bepalingen niet in strijd mogen komen met de bepalingen van de wet en van deze 
statuten. 
Artikel 34 
In voorkomende gevallen kan het maatschappijbestuur voor de door haar te 
benoemen commissies een reglement vaststellen, waarvan de bepalingen niet in strijd 
mogen komen met de bepalingen van de wet, deze statuten en van het Huishoudelijk 
Reglement. 
VIII GELDMIDDELEN  
Artikel 35  
1. De inkomsten der Maatschappij bestaan uit:  
 a. de contributies der leden;  
 b. donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen en subsidies;  
 c. andere baten.  
2. De Maatschappij houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor 

de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar 
doelstelling. 

 Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden wordt begrepen: 

 a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of 
schenking door de Maatschappij zijn verkregen, en die op grond van aan die 
uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in 
reële termen, in stand moeten worden gehouden; 
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 b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit 
de doelstelling van de Maatschappij; en 

 c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden 
vermogensbestanddelen, voor zover een instelling die activa redelijkerwijs 
nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de Maatschappij. 

Artikel 36  
De contributie van de leden, als bedoeld in artikel 4, wordt door de penningmeester 
geïnd. Jaarlijks vóór één oktober vindt deze afdracht plaats.  
Artikel 37  
1. a.  Het maatschappijbestuur beslist over de aanvaarding van erfstellingen, 

legaten en schenkingen. 
 b.  Erfstellingen worden niet anders aanvaard dan onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 
 c.  Legaten en/of schenkingen mogen niet worden aanvaard zonder toestemming 

van de Algemene Vergadering indien aan het legaat of de schenking een last 
is verbonden.  

2. Het maatschappijbestuur beslist over het aanvragen en aanvaarden van 
subsidies.  

 Subsidies waaraan voorwaarden zijn verbonden worden slechts aanvaard, 
wanneer die voorwaarden de identiteit der Maatschappij niet aantasten.  

Artikel 38  
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 4 en artikel 26 is het dagelijks beheer 

der geldmiddelen opgedragen aan de penningmeester.  
2. Het maatschappijbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de 

penningmeester.  
3. De organisatie en dagelijkse werkzaamheden van de Maatschappij worden betaald 

uit de contributies van de leden, als bedoeld in artikel 35 lid 1 onder a.  
Artikel 39  
1. Het boekjaar der Maatschappij loopt van één januari tot en met eenendertig 

december.  
2. Van de vermogenstoestand der Maatschappij en van al hetgeen haar 

geldmiddelen betreft, wordt op zodanige wijze boek gehouden, dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.  

3. De administratie van de Maatschappij dient zodanig te worden ingericht dat 
daaruit duidelijk blijkt: 

 a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur 
toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; 

 b. de aard en omvang van de kosten die door de Maatschappij zijn gemaakt ten 
behoeve van het beheer van de Maatschappij, waarbij geldt dat deze kosten 
in redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen van de Maatschappij 
ten behoeve van haar doel; 

 c. de aard en omvang van de andere uitgaven van de Maatschappij dan hiervoor 
onder b bedoeld; 

 d. de aard en omvang van de inkomsten van de Maatschappij; 
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 e. de aard en omvang van het vermogen van de Maatschappij, het doel 
waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de 
omvang van het vermogen. 

4. De Maatschappij dient te beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft 
in de door de Maatschappij te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van 
haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van haar 
vermogen en de besteding daarvan. 

Artikel 40  
1. De algemene vergadering benoemt op voorstel van het maatschappijbestuur een 

uit twee natuurlijke personen bestaande kascommissie. Deze is belast met de 
controle van de administratie van de Maatschappij alsmede van de door het 
maatschappijbestuur vastgestelde jaarstukken. Deze commissie heeft tevens het 
recht de financiële stukken van het Jan Nieuwenhuyzenfonds in te zien. Deze 
kascommissie brengt schriftelijk verslag uit aan het maatschappijbestuur.  

2. Het maatschappijbestuur heeft te allen tijde het recht van inzage der boeken.  
Artikel 41  
1. Het maatschappijbestuur stelt uiterlijk per één februari een (herziene) begroting 

op voor het lopende boekjaar en een begroting voor het daaropvolgende jaar.  
2. De begrotingen worden aan de eerstvolgende algemene vergadering ter 

vaststelling voorgelegd.  
3. Bij de begroting voor het komende boekjaar is een voorstel van het 

maatschappijbestuur gevoegd voor de contributieheffing van de leden voor het 
komende boekjaar.  

4. De contributie van de departementen is gerelateerd aan het aantal leden van de 
aangesloten departementen. De departementen behoeven over hun eventuele 
ereleden geen contributie af te dragen. 

5. De andere rechtspersonen, als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b, betalen een 
telkenjare door het maatschappijbestuur vast te stellen bedrag. 

Artikel 42  
De penningmeester maakt, uiterlijk in de maand februari, de jaarrekening op over het 
afgelopen boekjaar en zendt deze naar het maatschappijbestuur. De algemene 
vergadering stelt de rekening vast.  
Artikel 43  
1. De middelen der Maatschappij worden belegd met genoegzame waarborgen voor 

liquiditeit, soliditeit en rendement, alsmede voor de instandhouding van het 
vermogen.  

2. Tijdelijke belegging van overtollige liquide middelen geschiedt door plaatsing bij 
een door het maatschappijbestuur aan te wijzen bankinstelling.  

IX HET EREREGISTER  
Artikel 44  
De Maatschappij kent een ereregister met als doel de herinnering levend te houden 
aan personen die zich voor het werk van één of meer Nutsdepartementen bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt.  
X STATUTENWIJZING EN ONTBINDING  
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Artikel 45  
1. Deze statuten kunnen uitsluitend gewijzigd worden bij besluit van de algemene 

vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte der leden vertegenwoordigd 
is, op grond van een voorstel dat afzonderlijk op de agenda is geplaatst en 
vergezeld is gegaan van een toelichting.  

 Voor wijziging is een meerderheid vereist van drie/vierde der geldig uitgebrachte 
stemmen.  

 Mocht in een eerste daartoe uitgeschreven vergadering een onvoldoende aantal 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt niet eerder dan vier (4) 
weken en niet later dan zes (6) weken daarna een tweede vergadering 
uitgeschreven. Voor deze vergadering wordt alleen de voorgestelde 
statutenwijziging op de agenda geplaatst. Voor een wijziging is in dat geval een 
meerderheid van drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen voldoende.  

2. Een voorstel tot wijziging van deze statuten kan worden gedaan door het 
maatschappijbestuur of door ten minste één/tiende deel van het aantal leden.  

3. Indien naar het oordeel van het maatschappijbestuur een voorstel tot wijziging 
van principiële betekenis of omvangrijk is, dan wel belangrijke financiële gevolgen 
heeft, benoemt het maatschappijbestuur een commissie ad hoc om over het 
voorstel een prae-advies uit te brengen. Het prae-advies wordt bij de agenda der 
desbetreffende algemene vergadering gevoegd.  

4. Na de totstandkoming van een wijziging van deze statuten, zullen de 
departementen en eventueel de regio’s hun statuten en reglementen, voor zover 
vereist, met de wijziging in overeenstemming brengen.  

Artikel 46  
1. De Maatschappij kan slechts worden ontbonden bij een besluit van een 

afzonderlijk daartoe belegde algemene vergadering, waarin tenminste drie/vierde 
van het aantal leden der Maatschappij vertegenwoordigd is.  

 Daarbij kan in afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 2 de afgevaardigde van 
een departement niet één of meer andere departementen vertegenwoordigen.  

 Voor ontbinding is een meerderheid vereist van drie/vierde der geldig 
uitgebrachte stemmen.  

 Mocht in een eerste daartoe uitgeschreven vergadering een onvoldoende aantal 
leden aanwezig zijn, dan wordt niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan 
zes (6) weken daarna, een tweede vergadering uitgeschreven. Voor deze 
vergadering wordt alleen het voorstel tot ontbinding op de agenda geplaatst. Voor 
een ontbindingsvoorstel is in dat geval een meerderheid van drie/vierde der 
geldig uitgebrachte stemmen voldoende.  

2. Een voorstel tot ontbinding der Maatschappij kan worden gedaan door het 
maatschappijbestuur of door ten minste vijftig procent (50%) van de leden.  

3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen andere regelen worden gesteld, 
geschiedt de liquidatie door het maatschappijbestuur.  

4.  Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo 
vastgesteld. Een eventueel batig saldo na vereffening zal ten goede komen aan 
een, door het bestuur te bepalen, algemeen nut beogende instelling met een 
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soortgelijke doelstelling als de Maatschappij of aan een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 
soortgelijke doelstelling als de Maatschappij heeft. De vereffenaars dragen het 
batig saldo daartoe over. 

5. Bij het bepalen van de algemeen nut beogende instelling waaraan het batig saldo 
ten goede zal komen, als bedoeld in lid 4, zal het bestuur de leden horen. 

6. De algemene vergadering bepaalt bij het besluit tot ontbinding wie belast zal 
worden met het beheer van het archief der Maatschappij.  

XI SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  
Artikel 47  
1. Het maatschappijbestuur ziet toe op de naleving van deze statuten.  
2. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien en bij twijfel omtrent de strekking 

van het bepaalde in deze statuten, beslist het maatschappijbestuur.  
Artikel 48  
Deze herziene statuten treden krachtens besluit der algemene vergadering van 
tweeëntwintig mei tweeduizend negentien, gehouden te Amersfoort, in werking op de 
eerste werkdag volgende op de inschrijving van deze wijziging der statuten in het 
desbetreffende register bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.  


