STATUTEN
ANBOS

Versie 2013, goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2013.

Naam, zetel en duur
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: "ALGEMENE NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE
SCHOONHEIDSVERZORGING", hierna te noemen "ANBOS".
2. De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage.
3. De vereniging is opgericht op een februari negentienhonderdnegenenveertig en duurt voor
onbepaalde tijd voort.
Doel
Artikel 2.
ANBOS stelt zich ten doel:
a) het fungeren als landelijke brancheorganisatie voor de schoonheidsverzorging;
b) het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van en het verder professionaliseren van
de beroepsuitoefening en het ondernemerschap in de schoonheidsverzorgingsbranche;
c) het behartigen van de (algemene en collectieve) belangen van de leden op sociaal,
vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied;
d) het bevorderen van de collegialiteit onder de leden;
e) het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over
en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen die zich
het hiervoor sub a. tot met d. vermelde ten doel stellen, alsook zich sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, het aangaan en verstrekken van
geldleningen en het verstrekken van zekerheden;
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één
en ander in de ruimste zin.
Middelen
Artikel 3.
ANBOS tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. informatie te verstrekken en voorlichting te geven;
b. belangen te behartigen van leden of groepen van leden, waarmee ANBOS ten aanzien van
de algemene en collectieve belangen van leden onder meer belanghebbende in de zin van
de Algemene Wet Bestuursrecht is;
c. adviezen te geven aan leden en niet-leden;
d. maatregelen te nemen en te bevorderen die de gemeenschappelijke belangen van de
ondernemers in de schoonheidsverzorgingsbranche dienen;
e. stimuleren, organiseren en initiëren van activiteiten die gericht zijn op de verbetering van
de sociale, vaktechnische en bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering in de
schoonheidsverzorgingsbranche;
f. ontwikkelingen te signaleren en maatregelen te treffen naar overheid en wetgever
waardoor de belangen van de (gevestigde) schoonheidsspecialisten zowel op sociaal,
vaktechnisch en economisch gebied gewaarborgd worden;
g. overleg te plegen en/of samen te werken met relevante binnenlandse en buitenlandse
organisaties;
h. vergaderingen en congressen te organiseren en houden;
i. het (doen) uitgeven van een vakblad
j. het deelnemen aan (vak)beurzen;
k. collectieve overeenkomsten te sluiten met verenigingen of andere organisaties van
werkgevers en werknemers;
l. reclame te maken en publiciteit te geven aan de doelstellingen van de vereniging;
m. het aangaan van overeenkomsten en het nemen van bindende besluiten;
n. opleidingen in de schoonheidsverzorgingsbranche al dan niet in samenwerking met andere
organisaties te bevorderen;
o. het aansluiten bij of instellen van een geschillencommissie belast met de behandeling van
klachten;
p. de behoorlijke beroepsuitoefening in de schoonheidsverzorgingsbranche te bewaken;
q. zonodig gerechtelijke procedures te voeren;
r. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn;
s. het namens en ten behoeve van de leden afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst.
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Verenigingsjaar
Artikel 4.
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar.
Leden, donateurs
Artikel 5.
1. ANBOS kent ereleden, kernleden, senior kernleden, geassocieerde leden, bijzondere leden,
aspirantleden, (collectief) studentleden, docentleden en donateurs. Enkel kernleden en
senior kernleden zijn leden in de zin van de wet.
2. Ereleden, bijzondere leden, geassocieerde leden, (collectief) studentleden, docentleden,
donateurs en aspirantleden hebben slechts die rechten welke hen krachtens deze statuten
uitdrukkelijk zijn toegekend. Zij hebben het recht ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten bij te wonen. Zij hebben aldaar geen stemrecht.
3. Daar waar in deze statuten wordt gesproken over kernleden worden ook de senior kernleden bedoeld. De bepalingen in deze statuten, die van toepassing zijn op kernleden zijn
eveneens van toepassing op senior kernleden, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 6.
Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor ANBOS of het schoonheidsverzorgingsberoep in het algemeen. Zij worden op voorstel van
het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
Artikel 7.
1. Kernleden en geassocieerde leden kunnen zijn natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen die voor eigen rekening en risico als onderneming het
schoonheidsverzorgingsberoep rechtmatig uitoefenen.
2. Om als kernlid te worden aangemerkt dienen in de door het kernlid gedreven onderneming
alle handelingen op het gebied van schoonheidsverzorging te worden uitgevoerd door een
persoon / personen die in het bezit is / zijn van het diploma schoonheidsverzorging. Terzake de diploma-eis worden nadere bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement.
3. Om als geassocieerd lid te worden aangemerkt dienen in de door het geassocieerd lid gedreven onderneming alle handelingen op het gebied van schoonheidsverzorging te worden
uitgevoerd door een persoon / personen die, naast het bedoelde in artikel 7 lid 2, tevens in
het bezit is/zijn van een diploma op het niveau van MBO-4, of het diploma Voortgezette
Opleiding en/of een of meerdere diploma’s van specialisaties, dan wel andere door het bestuur van ANBOS daar aan gelijk te stellen diploma’s. Terzake de diploma-eis worden nadere bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste,
tweede en derde lid.
5. Indien een rechtspersoon kernlid, geassocieerd of aspirantlid is van ANBOS, is hij
gehouden degene of een diergenen op wiens/wier vakbekwaamheid de toelating als kernlid
werd verkregen, aan te wijzen om hem met betrekking tot dit kernlidmaatschap tegenover
ANBOS te representeren. De aldus aangewezen vertegenwoordiger van een kernlidrechtspersoon is benoembaar in alle functies, als ware hij persoonlijk kernlid.
Artikel 8.
Bijzondere leden kunnen zijn:
a. natuurlijke personen die in het bezit zijn van een diploma als bedoeld in artikel 7, tweede
lid, doch op wie de artikelen 6 en 7 overigens niet van toepassing zijn;
b. gewezen kernleden van ANBOS, behoudens indien het lidmaatschap is geëindigd door opzegging door ANBOS of door ontzetting.
Artikel 9.
Studentleden kunnen zijn personen die in opleiding zijn voor het vak van schoonheidsspecialist
aan een onderwijsinstelling. Een invulling van de soorten onderwijsinstellingen wordt
geformuleerd in het huishoudelijk reglement. Studentleden kunnen ook collectief worden
aangemeld voor een collectief studentlidmaatschap.
Artikel 9a.
1. Aspirantleden kunnen zijn natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen die voor eigen rekening en risico als onderneming het schoonheidsverzorgingsberoep
rechtmatig uitoefenen, maar die nog niet voldoen aan het in artikel 7 lid 2 opgenomen vereiste om te worden aangemerkt als kernlid.
2. Een aspirantlidmaatschap duurt maximaal zes maanden en eindigt alsdan van rechtswege.
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Het aspirantlidmaatschap eindigt eerder bij omzetting daarvan in een kernlidmaatschap, als
bedoeld in artikel 7 tweede lid, of na opzegging.
Artikel 9b.
1. Senior kernleden kunnen zijn kernleden, die naast de in artikel 7 bedoelde vereisten voor
het kernlidmaatschap, voldoen aan de volgende criteria:
- Het hebben van een leeftijd van vijfenzestig (65) jaar of ouder;
- Een aaneengesloten kernlidmaatschap van ANBOS van minstens vijftien (15) jaar;
- Als eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister;
- Bezig zijn met het afbouwen van de ondernemingsactiviteiten waarvoor het
kernlidmaatschap bestaat, zodanig dat deze activiteiten daadwerkelijk binnen 5 jaar na
het begin van het senior kernlidmaatschap eindigen, hetgeen dient te blijken uit de
uitschrijving van de eenmanszaak uit het handelsregister uiterlijk per bedoelde datum.
2. Indien achteraf blijkt dat een kernlid niet aan de in lid 1 gestelde vereisten van het senior
kernlidmaatschap voldoet, dan vervalt dit senior kernlidmaatschap met terugwerkende
kracht tot de ingangsdatum van het senior kernlidmaatschap, en is het betreffende lid
alsnog de volledige contributie verbonden aan het kernlidmaatschap verschuldigd aan
ANBOS.
3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste
en tweede lid.
Artikel 9c.
Docentleden kunnen zijn personen die als docent werkzaam zijn voor onderwijsinstellingen, die
opleidingen verzorgen op het gebied van schoonheidsverzorging en die zich wensen te
verbinden aan ANBOS vanuit een beroepsmatig perspectief. Een invulling van de soorten
onderwijsinstellingen kan worden geformuleerd in het huishoudelijk reglement.
Donateurs
Artikel 10.
Donateurs kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het verlenen van tenminste een
door de algemene vergadering vast te stellen financiële bijdrage hun instemming met het doel
en de activiteiten van ANBOS willen uiten.
Aanmelding
Artikel 11.
1. Alle soorten lidmaatschap behoudens het erelidmaatschap moeten schriftelijk worden
aangevraagd. Hetzelfde geldt voor het donateursschap.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating, op basis van de artikelen 7 tot en met 10.
3. In geval van niet-toelating tot het lidmaatschap kan de aanvrager binnen 30 dagen nadat
hem de niet-toelating schriftelijk door het bestuur is medegedeeld in beroep komen bij de
Commissie van Beroep, die alsdan beslist omtrent toelating.
4. ANBOS kent een ledenregister waarin de adressen van de leden zijn vermeld. De leden
zijn verplicht hun adreswijzigingen onverwijld aan het bestuur mede te delen.
Einde lidmaatschap
Artikel 12.
1. Het kernlidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een natuurlijk persoon. Is een rechtpersoon kernlid van de
vereniging dan eindigt zijn kernlidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als
dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie.
b. door opzegging door het kernlid;
c. door opzegging door ANBOS;
d. door ontzetting (royement);
2. Opzegging van het kernlidmaatschap kan slechts geschieden per het einde van een
kalenderjaar, per aangetekend schrijven, met een opzeggingstermijn van tenminste één
maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het kernlidmaatschap door tot en met het einde van het op de opzegging volgende kalenderjaar.
3. Een kernlid kan zijn kernlidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen, en aldus
een desbetreffend besluit te zijnen aanzien buiten toepassing stellen, nadat hem een
besluit tot verzwaring van zijn geldelijke verplichtingen of van andere verplichtingen die
hem blijkens of krachtens deze statuten kunnen worden opgelegd of waarbij de hem bij of
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krachtens de statuten toegekende rechten zijn verminderd, is medegedeeld of bekend
geworden.
4. Opzegging van het kernlidmaatschap door ANBOS geschiedt door het bestuur, bij
aangetekende brief, tegen het einde van een kalenderkwartaal en met inachtneming van
een opzegtermijn van tenminste een week.
5. Ontzetting uit het kernlidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een kernlid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van ANBOS handelt, of ANBOS
onredelijk benadeelt. Van onredelijk benadelen van ANBOS is in ieder geval, doch niet
uitsluitend sprake in de in het huishoudelijk reglement in dat kader genoemde gevallen.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken kernlid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt.
6. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit kan het kernlid tegen
het besluit tot ontzetting in beroep komen bij de Commissie van Beroep. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het kernlid geschorst.
7. Het bestuur kan een kernlid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van ANBOS of ANBOS op onredelijke wijze benadeelt schorsen voor een periode
van ten hoogste drie maanden en kan deze schorsing éénmaal met ten hoogste drie
maanden verlengen. Het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing.
8. Indien het kernlidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft het kernlid
desalniettemin de contributie voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.
9. Bij verlies van het kernlidmaatschap bedoeld op één der wijzen in het eerste lid van dit
artikel genoemd onder b,c of d blijft het kernlid nog gedurende een jaar, te rekenen vanaf
het moment van opzegging of onzetting, gebonden aan de bepalingen van de
overeenkomsten waarbij ANBOS op dat moment partij is en die verbintenissen voor de
leden behelzen. De verplichtingen uit eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten blijven
onverminderd voor hen bestaan voor de duur van die overeenkomsten.
10. Nadat het kernlidmaatschap is geëindigd, eindigt daarmee tevens per direct het aan het
betreffende kernlid verleende gebruiksrecht op aan ANBOS toebehorende Merken, als
bedoeld in artikel 13 van deze statuten en is het kernlid gehouden alle hem door ANBOS
ter beschikking gestelde middelen teneinde zich als (kern)lid van ANBOS te afficheren,
terstond aan ANBOS te retourneren, op straffe van een boete, onverminderd het recht van
ANBOS op teruggave van de betreffende middelen. Het hiervoor bedoelde boetebedrag
wordt in het huishoudelijk reglement vastgesteld.
11. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing op de overige lidmaatschapscategorieën alsmede op het
donateurschap, met dien verstande dat een donateur bij beëindiging door ANBOS geen
recht van beroep heeft.
Licentie intellectuele eigendomsrechten t.b.v. kernleden
Artikel 13.
1. ANBOS is houder van verschillende, geregistreerde woord- en beeldmerken, zoals nader
gespecificeerd in het huishoudelijk reglement, hierna te noemen de ‘Merken’, dan wel de
‘Woordmerken’, dan wel de ‘Beeldmerken’.
2. ANBOS verleent aan kernleden het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gebruik
te maken van de Merken onder de voorwaarden genoemd in de navolgende leden en in het
huishoudelijk reglement.
3. Het gebruik van de Woordmerken is uitsluitend toegestaan voor handelingen / activiteiten
die door het kernlid worden verricht ten behoeve van de uitoefening van de door het kernlid gedreven onderneming in de schoonheidsverzorging overeenkomstig het beroepscompetentie profiel.
4. Het gebruik van de Beeldmerken is uitsluitend toegestaan voor gebruik op de eigen bedrijfswebsite van het kernlid, briefpapier, informatiebrochures en in de praktijk van het
kernlid voorzover deze ten dienste staan aan de uitoefening van de door het kernlid gedreven onderneming in de schoonheidsverzorging en overeenkomstig het beroepscompetentie profiel.
5. Gebruik van de Merken anders dan omschreven in voorgaande leden van dit artikel en het
huishoudelijk reglement is uitdrukkelijk verboden, tenzij voorafgaand aan het gebruik het
kernlid schriftelijk toestemming van ANBOS heeft verkregen. Bij twijfel over het gebruik is
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6.
7.

het kernlid gehouden ANBOS te raadplegen alvorens tot het gebruik over te gaan, bij gebreke waarvan ANBOS de gevolgen daaraan kan verbinden die ANBOS redelijk acht.
Bij beëindiging van het kernlidmaatschap, om wat voor reden dan ook, eindigt van rechtswege het gebruiksrecht van de Merken.
Aan ieder gebruik van de Merken dat strijdig is met het gestelde in deze statuten en het
huishoudelijk reglement kan ANBOS de gevolgen verbinden die ANBOS redelijk acht,
waaronder, maar niet beperkt tot, de mogelijkheid van royement (ontzetting) en het recht
van ANBOS op vergoeding van schade, kosten van juridische bijstand en proceskosten die
ANBOS terzake maakt.

Verplichtingen van de leden en donateurs
Artikel 14.
1. De kernleden, geassocieerde leden, bijzondere leden, (collectief) studentleden,
docentleden en aspirantleden zijn aan ANBOS een jaarlijkse contributie verschuldigd. De
hoogte van de contributie wordt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering vastgesteld. De hoogte van de contributie kan verschillend worden gesteld naar gelang van de betreffende lidsoort en voorts naar gelang de omvang van de onderneming
van het kernlid en het geassocieerde lid en/of het aantal daarin werkzame personen. Het
bestuur kan nadere regels stellen omtrent de betaling, daaronder begrepen de oplegging
van een verhoging van de contributie bij te late betaling. Ereleden zijn geen contributie
verschuldigd.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen regels worden gesteld inzake de bijdragen van
donateurs.
3. ANBOS is bevoegd om ten behoeve van de kernleden rechten te bedingen en ten laste van
de kernleden verplichtingen aan te gaan.
4. Het is kernleden slechts toegestaan om vestigingen of filialen van
schoonheidsverzorgingbedrijven of opleidingsinstituten aan te duiden als aangesloten bij
ANBOS dan wel de betreffende vestiging of filiaal anderszins met ANBOS te associëren,
indien ten genoegen van het bestuur wordt aangetoond dat alle handelingen op het gebied
van schoonheidsverzorging worden uitgevoerd door een persoon/personen die in het bezit
is/zijn van het in artikel 7, tweede lid, bedoelde diploma.
5. Alle leden, als genoemd in artikel 5 lid 1 van deze statuten, zijn gehouden tot stipte
naleving van de statuten, reglementen en besluiten van ANBOS en tot nakoming van de
namens hen bevoegdelijk door ANBOS gesloten overeenkomsten. Door hun toetreding tot
ANBOS nemen deze leden die verplichtingen op zich ook indien zij deze niet alle zouden
kennen.
Bestuur
Artikel 15.
1. Het bestuur van ANBOS bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en
tenminste twee andere personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de kernleden De
meerderheid van het totaal aantal bestuurders dient kernlid te zijn. De minderheid van het
totaal aantal bestuurders mag bestaan uit personen die geen lid zijn als bedoeld in artikel
5.1.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in
functie benoemd. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
verenigd zijn. Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter benoemen. Andere
functies worden naar keuze van het bestuur ingesteld en verdeeld over de bestuurders.
4. Van de bestuurders mag niet meer dan de helft betrokken zijn bij een onderwijsinstelling
voor de schoonheidsverzorging of daarmee zakelijke relaties hebben.
5. Indien door vacatures het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt, vormen de
overigen het bestuur.Is het aantal bestuursleden tot minder dan drie gedaald, dan zijn de
overblijvende bestuursleden gehouden binnen een termijn van tien weken een algemene
vergadering bijeen te roepen, teneinde in de ontstane vacatures te voorzien.
6. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en
ontslagen. Besluiten tot schorsing of ontslag worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Indien in geval van schorsing niet
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binnen drie maanden tot ontslag is besloten eindigt de schorsing.
Vertegenwoordiging, vergaderingen
Artikel 16.
1. Het bestuur vertegenwoordigt ANBOS.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur.
3. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders of niet-bestuurders volmacht verlenen tot
het verrichten van daarin omschreven handelingen.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in
artikel 44, tweede lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het bestuur benoemt de vertegenwoordigers van ANBOS in de lichamen waarin
vertegenwoordiging van ANBOS nuttig wordt geacht. Het bestuur kan zich laten bijstaan
door deskundigen en commissies instellen en opheffen.
6. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur dan wel meer dan de helft van
de bestuurders dit noodzakelijk acht.
Dagelijks Bestuur
Artikel 17.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Taken, bevoegdheden en vergaderingen
Artikel 18.
1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding en de afdoening van spoedeisende
zaken.
2. Het dagelijks bestuur houdt toezicht op de gang van zaken op het bureau van de
vereniging.
3. Het dagelijks bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden in dienst van ANBOS. Het
dagelijks bestuur stelt hun arbeidsvoorwaarden vast.
4. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dan wel twee van zijn leden dit
noodzakelijk achten.
Aantreden en aftreden
Artikel 19.
1. De leden van het bestuur, het dagelijks bestuur, en de leden van commissies en andere
organen, aangewezen door of namens ANBOS hebben voor zover niet anders is of wordt
bepaald, zitting voor de duur van drie jaren.
2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, volgens welk rooster telkens jaarlijks een
bij voorkeur gelijk aantal bestuursleden aftreedt. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. De in de tussentijdse vacature
benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij
werd benoemd. De resterende zittingsperiode telt niet mee voor de bepaling in de vorige
zin.
3. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen omtrent de procedure van kandidaatstelling.
Regio’s
Artikel 20.
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur regio’s instellen en de leden van
ANBOS indelen in die regio’s. Al hetgeen verder de regio’s betreft wordt bij huishoudelijk
reglement geregeld.
Secties
Artikel 21.
1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen en opheffen van een of meer secties.
2. Secties van leden of groepen leden hebben een adviserende en ondersteunende taak ten
behoeve van het bestuur.
3. ANBOS kent in ieder geval een Sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties. Van deze
sectie kunnen slechts kernleden en geassocieerde leden deel uit maken die, naast het in
artikel 7 lid 2 genoemde diploma, tevens in het bezit zijn van een diploma MBO-4, of het
diploma Voortgezette Opleiding en/of een of meerdere diploma’s van specialisaties, dan
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wel andere door het bestuur van ANBOS daar aan gelijk te stellen diploma’s.
Binnen de vergaderingen van de Sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties hebben kernleden en geassocieerde leden stemrecht.
5. Het bestuur van de sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties wordt gevormd door een
voorzitter, zijnde het bestuurslid van ANBOS met de portefeuille van deze sectie, twee
kernleden en twee geassocieerde leden.
6. Bestuursleden van de sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties worden, met uitzondering van de voorzitter, door het bestuur van deze sectie benoemd uit de personen die
deel uitmaken van deze sectie. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
7. Indien een rechtspersoon geassocieerd lid is van ANBOS, is hij gehouden degene of diergenen op wiens/wier vakbekwaamheid de toelating als geassocieerd lid werd verkregen,
aan te wijzen om hem met betrekking tot dit geassocieerd lidmaatschap tegenover de sectie VO/Specialisaties te representeren.
8. Het bestuur van de sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties vergadert minimaal tweemaal per jaar en houdt van de vergaderingen notulen. De vergaderingen worden geconvoceerd vanuit het secretariaat van ANBOS.
9. Besluiten van het bestuur van de sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties in strijd met
statuten en/of het huishoudelijk reglement van ANBOS zijn nietig. Het bestuur van ANBOS
is bevoegd besluiten van het bestuur van de sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties,
die in strijd zijn met het algemene beleid en/of missie en visie van ANBOS, te vernietigen.
10. Al hetgeen verder de secties betreft wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
4.

Algemene vergadering, financiële commissie, bijeenroeping
Artikel 22.
1. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden, en wel binnen 6 maanden
na afloop van het boekjaar. In deze vergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit
over de gang van zaken in ANBOS en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt in die
vergadering een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over en voorts een begroting over het jaar, volgend op
het jaar waarin de algemene ledenvergadering wordt gehouden. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de goedkeuring van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken onderzoeken door een
registeraccountant. Omtrent de getrouwheid van de balans en staat van baten en lasten
met toelichting wordt door de accountant een verklaring afgelegd, welke verklaring aan de
algemene vergadering wordt overgelegd.
3. a. De algemene vergadering benoemt een financiële commissie bestaande uit drie
kernleden. Jaarlijks, en wel in de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene
vergadering, treedt een lid van de financiële commissie af en wordt een nieuw lid
benoemd. Een aftredend lid is niet onmiddellijk benoembaar.
b. De financiële commissie heeft tot taak de balans en de staat van baten en lasten met
toelichting te onderzoeken en ter zake aan de algemene vergadering verslag uit te
brengen.
c. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen.
4. Naast de algemene vergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
5. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal kernleden als bevoegd is tot het
uitbrengen van tenminste één twintigste gedeelte van de stemmen in de algemene
vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
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 de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
6. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling
aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste veertien dagen. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
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Plaats en besluitvorming
Artikel 23.
1. Degene die de algemene vergadering bijeenroept bepaalt waar de algemene vergadering
wordt gehouden. Naast de kernleden en de in artikel 5, tweede lid, genoemde personen
hebben toegang medewerkers van ANBOS en genodigden van het bestuur.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de kernleden. Ieder kernlid heeft een
stem. Ieder die stemgerechtigd is kan schriftelijk aan een andere stemgerechtigde een
volmacht geven om te stemmen. Een stemgerechtigde kan voor niet meer dan twee
andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
3. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
vice-voorzitter of een ander door het bestuur al dan niet uit zijn midden aan te wijzen
persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop in de algemene vergadering wordt gestemd.
5. Tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van
stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij de verkiezing van
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, op wie het
grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zonodig na tussenstemming.
6. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van
een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit dat
genomen werd naar aanleiding van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Van de vergadering wordt door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen
persoon een verslag gemaakt dat in dezelfde of de volgende vergadering wordt
vastgesteld.
Bindende besluiten
Artikel 24.
1. De algemene vergadering kan besluiten als bedoeld in artikel 3 onderdeel k, waardoor alle
kernleden of bepaalde groepen van kernleden worden gebonden, slechts nemen, indien
het voorstel tot het nemen van zodanig besluit met een korte omschrijving van de inhoud
van het besluit op de agenda van de betreffende vergadering is vermeld en deze agenda
tenminste veertien dagen voor de vergadering aan de kernleden is verzonden.
2. Een besluit als bedoeld in het vorige lid bindt de kernleden voor wie het bestemd is eerst
nadat het besluit per brief aan die kernleden is medegedeeld, hetzij in het orgaan van
ANBOS is gepubliceerd.
3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid treedt in werking op de dag volgend op die waarop
het ter kennis van de leden is gebracht, tenzij in het besluit een latere datum van
inwerkingtreding is vermeld.
4. Besluiten als bedoeld in dit artikel kunnen slechts worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Referendum
Artikel 25.
1. Het bestuur kan besluiten van de algemene vergadering onderwerpen aan een referendum
onder de kernleden. Het bestuur is hiertoe uitsluitend bevoegd indien het zijn voornemen
hiertoe kenbaar maakt in de algemene vergadering waarin het aan een referendum te
onderwerpen besluit door de algemene vergadering werd genomen. Het kenbaar maken
van het voornemen door het bestuur tot het houden van een referendum schort de
werking van het betreffende besluit van de algemene vergadering op en verplicht het
bestuur binnen dertig dagen nadien het referendum te houden. Bij gebreke daarvan treedt
het besluit van de algemene vergadering alsnog in werking en wel per het tijdstip waarop
evengemelde termijn verstreek, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip van
inwerkingtreden vaststelde.
2. Het referendum vindt plaats door de toezending door het bestuur aan alle kernleden van
een op naam van elk kernlid gesteld, genummerd en gedagtekend formulier dat de tekst
van het door de algemene vergadering genomen besluit bevat en waarop de kernleden
hun stem voor of tegen dat besluit kunnen uitbrengen. Ieder kernlid heeft een stem. De
ingevulde en ondertekende stemformulieren dienen binnen dertig dagen na de datum van
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3.

4.

dagtekening door ANBOS te zijn ontvangen.
Het betreffende besluit van de algemene vergadering wordt van kracht indien meer dan de
helft van het aantal kernleden tijdig het referendumformulier ingevuld en ondertekend
terugzond en een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte
stemmen zich voor het genomen besluit verklaarde.
Alle besluiten van de algemene vergadering alsmede de uitslag van een gehouden
referendum, worden zo spoedig mogelijk aan de kernleden ter kennis gebracht.

Commissie van Beroep
Artikel 26.
1. De algemene vergadering kan een Commissie van Beroep instellen. De Commissie van
Beroep heeft de taken die haar ingevolge de statuten of reglementen worden opgedragen.
De Commissie bestaat uit twee personen en twee plaatsvervangende personen, die door
de algemene vergadering worden benoemd, alsmede een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter. De leden van de Commissie hebben zitting voor twee jaar en
treden bij toerbeurt af. De leden van de Commissie zijn terstond hernoembaar.
2. Het bestuur benoemt de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter worden voor onbepaalde tijd benoemd.
3. De uitspraak van de Commissie is bindend.
4. De werkwijze van de Commissie wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
5. Ontbreekt een Commissie van Beroep of is sprake van belet of ontstentenis van de
commissieleden, dan komen de bevoegdheden van de Commissie van Beroep toe aan het
bestuur.
Geschillencommissie
Artikel 27.
1. ANBOS kent een geschillencommissie. De geschillencommissie zal beslissen omtrent
klachten welke door een consument naar aanleiding van een door een kernlid, of een
geassocieerd lid bedrijfsmatig verrichte werkzaamheid of activiteit bij de
geschillencommissie worden ingediend. De leden van de geschillencommissie worden
benoemd door het bestuur. Tevens is het bestuur bevoegd ANBOS aan te sluiten bij een
externe geschillencommissie.
2. De kernleden en geassocieerde leden verplichten zich om de uitspraken van de in het
vorige lid bedoelde geschillencommissie als bindend te aanvaarden, en daaraan gevolg te
geven.
3. Het huishoudelijk reglement kan nadere bepalingen bevatten aangaande de gevolgen van
voor kernleden en geassocieerde leden negatieve bindende adviezen voor het
lidmaatschap van ANBOS.
Vergoedingen
Artikel 28.
De wijze waarop de vergoedingen aan bestuurs- en commissieleden worden vastgesteld, wordt
in het huishoudelijk reglement geregeld.
Geldmiddelen
Artikel 29.
De geldmiddelen van ANBOS bestaan uit contributies, renten, donaties, erfstellingen, legaten,
schenkingen, en al hetgeen op andere wijze verkregen wordt. Erfenissen worden alleen onder
het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.
Statutenwijziging
Artikel 30.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben op voorstel van het bestuur of op
voorstel van een groep van tenminste tien kernleden door een besluit van de algemene
vergadering, tot welke vergadering werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten het voorstel tot statutenwijziging tenminste een
maand voor de dag waarop de algemene vergadering waarin omtrent de voorgestelde
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3.
4.

5.

wijziging wordt beraadslaagd wordt gehouden, schriftelijk aan de kernleden mededelen en
voorts tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de kernleden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten
met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
De wijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het
bestuur alsmede bij het besluit tot statutenwijziging aangewezen personen zijn tevens
bevoegd de akte te doen verlijden.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden verenigingenregister.

Ontbinding en vereffening
Artikel 31.
1. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van ANBOS.
2. De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding een bestemming vast voor
het batig saldo, welke zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van ANBOS.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. ANBOS blijft na de ontbinding voortbestaan zolang dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. In stukken en aankondigingen die gedurende de vereffening van ANBOS uitgaan
moet aan haar naam worden toegevoegd "in liquidatie". Gedurende de vereffening blijven
de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
5. ANBOS houdt op te bestaan indien geen aan aan haar of haar vereffenaars bekende baten
meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen opgave van het ophouden van het bestaan van
ANBOS aan de registers waar zij is ingeschreven.
6. De boeken en bescheiden van ANBOS moeten gedurende tien jaar na afloop van de
vereffening worden bewaard door een door de vereffenaars als zodanig aangewezen
persoon. De bewaarder moet binnen acht dagen na ingang van de bewaarplicht opgave
doen van zijn naam en adres aan de registers waarin ANBOS was ingeschreven.
Reglementen
Artikel 32.
1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement en een of meer andere reglementen vast
waarin onderwerpen worden geregeld die daarin ingevolge deze statuten moeten worden
geregeld of waarin deze statuten niet of niet volledig voorzien. Het bestuur kan deze
reglementen te allen tijde wijzigen. Besluiten tot vaststelling of wijziging van het
huishoudelijk reglement zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene
vergadering.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op besluiten tot goedkeuring tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement
is het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 30 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 33.
1. In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur. Het bestuur beslist
eveneens in gevallen waarin twijfel bestaat over de uitlegging van de bepalingen van deze
statuten.
2. Zolang de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 26 niet is benoemd komen de in
artikel 11, derde lid, en artikel 12, zesde lid genoemde bevoegdheden toe aan de
algemene vergadering.
Overgangsbepaling
Artikel 34.
Zolang de vereniging niet tenminste tien geassocieerde leden kent, bestaat het bestuur van de
Sectie Voortgezette Opleiding/Specialisaties uit een voorzitter en twee kernleden.
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