
 1 

                                                       STATUTEN 
                        VERENIGING  GEPENSIONEERDEN  SCHIPHOL  
                                                     (december 2016) 
 
 
 
 
  
Naam en zetel. 
  
Artikel 1. 
a. De vereniging draagt de naam: VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (VGS). 
b.   De VGS heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. 
c. De vereniging is bij notariële akte opgericht voor onbepaalde tijd op 18 maart 2006. 
 
 
Doel en middelen. 
  
Artikel 2.  
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van belangen van haar leden, voor zover deze belangen direct of 
indirect voortkomen uit een voormalig of een huidig dienstverband met één van ondernemingen van de Schiphol Group, 
met de statutaire naam: N.V. Luchthaven Schiphol  (NVLS) of met een onderneming waarin de NVLS deelneemt. 
 
Artikel 3.  
De vereniging tracht het in het vorige artikel beschreven doel te bereiken langs wettige wegen: 
a.  het bevorderen van overleg en samenwerking tussen haar leden; 
b.  het geven van inlichtingen en adviezen aan haar leden; 
c.  het zich op de hoogte stellen van de wensen en inzichten van haar leden ten aanzien van onderwerpen die hen als 
     groep raken; 
d.  het  kennis nemen en melden van vraagstukken die verband houden met de belangen van haar leden, voor zover die 
     belangen voortkomen uit hun rechtspositie met de NVLS; 
e.  het voordragen van een of meer vertegenwoordigers in overlegorganen en andere daarvoor in aanmerking komende 
    commissies of organen; 
f.  het onderhouden van contacten en het samenwerken met verenigingen en organisaties met een overeenkomstig doel 
    als de vereniging; 
g.  het in overleg treden met vertegenwoordigingen van de directie van de NVLS, de Centrale Ondernemingsraad en 
     overige ondernemingsraden van de NVLS en van de bij de NVLS aan het CAO-overleg deelnemende 
     werknemersorganisaties; 
h.  het onderhouden van contacten met bedrijfsonderdelen van de NVLS om kennis te nemen van voor de leden 
     relevante ontwikkelingen; 
i.  het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de leden met de NVLS ten goede komen;    
j.  het aanwenden van alle andere daartoe geëigende middelen die het doel van de vereniging kunnen bevorderen. 
 
 
Lidmaatschap. 
  
Artikel 4.  
Het lidmaatschap van de VGS is beschikbaar voor: 
a.  oud-personeelsleden van de NVLS die direct volgend op hun dienstverband op enigerlei wijze op basis van een 
     pensioenregeling, een prepensioenregeling of een andersoortige regeling (FLO, WAO, e.d.) een uitkering ontvangen; 
b.  gepensioneerde oud-personeelsleden van de NVLS die een vaste aanstelling hebben gehad, waarvan de 
     arbeidsovereenkomst voor de pensioengerechtigde leeftijd om hen niet-verwijtbare reden (op eigen verzoek, wegens    
     boventalligheid, afkeuring op medische grond, e.d.) is ontbonden  en 
    1. alsnog een ABP-uitkering krijgen, of  
    2. thans geen ABP-uitkering meer ontvangen; 
c.  personeelsleden in actieve dienst van de NVLS die de zestigjarige leeftijd hebben bereikt ter voorbereiding op hun  
     pensioen; 
d.  personeelsleden van de NVLS waarvan de arbeidsovereenkomst tussen hun zestigjarige leeftijd en de  
     pensioenleeftijd om hen niet-verwijtbare reden is ontbonden; 
e.  nabestaanden naar wie na het overlijden van een verenigingslid het recht op pensioen of uitkering is overgegaan. 
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Artikel 5. 
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
 
 
Artikel 6.   
a.  Een verzoek tot toelating moet schriftelijk of per e-mail aan het bestuur worden gericht. Over toelating als lid beslist 
     het bestuur. 
b. De beslissing op het verzoek tot toelating dient terstond aan de betrokkene te worden medegedeeld. Ingeval tot 
    afwijzing van het verzoek is besloten dient deze afwijzing onder opgaaf van redenen aan de betrokkene te worden 
    medegedeeld. 
c. Tegen een afwijzende beslissing kan betrokkene binnen dertig dagen na dagtekening van de in de vorige zin bedoelde 
    mededeling bij de eerstvolgende algemene vergadering in beroep gaan, die alsnog tot toelating kan besluiten. 
 
Artikel 7.  
Een lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur 
vast te stellen jaarlijkse contributie. 
 
Artikel 8.  
a.  Het lidmaatschap eindigt: 
    1. door overlijden van het lid; 
    2.  door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur; 
    3.  door opzegging door het bestuur in gevallen waarin redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 
        laten voortduren; 
    4.  door ontzetting door het bestuur; ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd handelt met 
        deze statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke 
        wijze direct of indirect benadeelt. 
b.  Een besluit van het bestuur tot opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk onder opgaaf 
     van redenen schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt. Het lid kan tegen dit besluit binnen dertig dagen na    
     dagtekening van de kennisgeving in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering. Gedurende de  
     beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid kan tijdens de schorsing de aan het  
     lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. 
  
 
Stemrecht. 
  
Artikel 9.  
Elk lid heeft in de algemene vergadering het recht op het uitbrengen van één stem. Het stemmen bij schriftelijke 
volmacht is toegestaan, zij het dat een lid niet meer dan twee volmachtstemmen kan uitbrengen. Het lid dat een 
volmacht heeft dient daarvan bij aanvang van de vergadering, waarin de stemming waarvoor de volmacht is gegeven zal 
worden gehouden, het bestuur in kennis te stellen. 
 
 
Middelen.  
  
Artikel 10.  
De middelen van de vereniging bestaan uit: 
a.  de contributies van de leden; 
b.  alle haar toevallende baten, zoals donaties en giften; aan het verstrekken van deze kunnen geen rechten door de 
     schenkers of donateurs worden ontleend, noch kunnen er voorwaarden aan worden verbonden. 
 
  
Bestuur. 
  
Artikel 11.  
a.  Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Zij worden door de algemene  
     vergadering uit de leden gekozen . Desgewenst kan op voorstel van het bestuur, de algemene vergadering besluiten 
     om het aantal bestuursleden uit te breiden tot ten hoogste negen leden.   
b.  De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. 
c.  Het bestuur kiest uit zijn overige leden een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het  
     bestuur draagt zorg voor voldoende vervanging ingeval van ontstentenis van de voorzitter, de secretaris of de  
     penningmeester. 
d.  De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren en zijn aansluitend terstond herkiesbaar. 
e.  Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Het bestuur dient het rooster zodanig in te richten, dat nimmer alle  
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     bestuursleden gelijktijdig aftreden. Dit rooster dient eveneens zodanig te zijn ingericht, dat nimmer alle leden van het 
    dagelijks bestuur gelijktijdig aftreden. 
f.  Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
 
Artikel 12.  
a.  Het bestuur is belast met het leiden van de vereniging.  
b.  Het bestuur is bevoegd om bepaalde onderdelen van de taken te doen uitvoeren door commissies, welke het bestuur  
     benoemt. Het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk. 
 
Artikel 13 
a.  De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.  
b.  Bovendien kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter – en bij diens ontstentenis de 
     plaatsvervangend voorzitter - tezamen met de secretaris of de penningmeester en bij ontstentenis van beiden tezamen   
     met het bestuurslid dat een van hen vervangt. 
c.  Met een machtiging van het bestuur kan een lid tezamen met een bestuurslid als vertegenwoordiger van de             
     vereniging optreden. 
    
Artikel 14.  
Behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 8 eindigt het bestuurslidmaatschap door periodiek aftreden en door 
ontslag. 
 
Artikel 15.  
a.  Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.  
b.  Schorsing en ontslag kunnen alleen plaatshebben nadat het betrokken bestuurslid in de gelegenheid is gesteld om  
     zich mondeling of schriftelijk tegenover de algemene vergadering te verantwoorden. 
 
Artikel 16. 
a. Het bestuur dient zo snel mogelijk te voorzien in vervulling van een ontstane vacature. Kandidaten voor het 

bestuurslidmaatschap dienen door het bestuur tijdig aan de leden te worden bekendgemaakt. 
b. Andere kandidaten dan die door het bestuur worden voorgesteld kunnen tot uiterlijk drie weken  voor de algemene 

vergadering, waarin in de vacature zal worden voorzien, bij het bestuur worden aangemeld. Deze aanmelding dient 
per e-mail of schriftelijk te geschieden en dient door tenminste tien stemgerechtigde leden te zijn ondertekend. 

c. Het bestuur draagt er zorg voor dat de namen van deze kandidaten uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de 
ledenvergadering waarin deze benoeming op de agenda is geplaatst, aan de leden bekend zijn gemaakt. 

d. Degene die in een tussentijdse vacature in het bestuur is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop zijn of haar 
voorganger had moeten aftreden. 

e. Indien in het bestuur zoveel vacatures zijn dat het volgens deze statuten vereiste minimum aantal bestuursleden niet 
meer aanwezig is, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht om op zo kort mogelijke termijn in 
de vervulling van de vacatures te voorzien. 

 
Artikel 17.  
a. Indien het voltallige bestuur te kennen heeft gegeven te willen aftreden kan de ledenvergadering het bestuur 

verzoeken zijn taak voort te zetten tot het moment waarop een nieuw bestuur is benoemd. 
b. Indien het bestuur niet in staat is of niet in staat geacht kan worden aan het in het vorige lid bedoelde verzoek 

gehoor te geven, gaat de algemene vergadering terstond over tot benoeming van een nieuw bestuur. Tot het moment 
van benoeming van een nieuw bestuur kan de algemene vergadering een drietal leden benoemen die uitsluitend tot 
taak hebben om in de ontstane vacatures te voorzien. 

 
Artikel 18.  
a. Het bestuur vergadert in principe zes maal per jaar en voorts zodra de voorzitter dit nodig acht. 
 Twee andere bestuursleden kunnen verzoeken om een bestuursvergadering te beleggen. In dit geval is de voorzitter 

gehouden te zorgen dat deze vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden. Komt 
de voorzitter deze verplichting niet na, dan kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van die vergadering 
overgaan. 

b. Een vergadering vindt doorgang wanneer ten minste de helft van het aantal bestuursleden, waaronder de voorzitter 
of diens vervanger, in persoon aanwezig is. 

   
 
Financieel jaarverslag, rekening en verantwoording. 
  
Artikel 19.  
a. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te 
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allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 
c. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting vast en legt deze zo mogelijk vóór aanvang van het verenigingsjaar, waarop 

deze begroting betrekking heeft, echter niet later dan de algemene vergadering waarin het financiële jaarverslag is 
geagendeerd, ter goedkeuring aan die  vergadering voor. 

d. Het bestuur brengt in een algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 
het financiële jaarverslag uit en legt onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten 
verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. Na afloop van deze termijn kan ieder lid deze 
rekening en  verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

 Verlenging van de in de eerste zin bedoelde termijn kan door de algemene vergadering worden bepaald. 
e. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de aanwezige leden, niet zijnde bestuursleden, een kascommissie 

van tenminste twee personen en twee leden die zo nodig de gekozen leden kunnen vervangen. Deze commissie 
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 

f.  Bij de benoeming van de nieuwe kascommissie zijn de leden van de afgetreden commissie direct herkies- en 
herbenoembaar. 

g.   Indien de commissie daartoe de noodzaak aanwezig acht kan zij zich laten bijstaan door deskundigen. Het bestuur  
is verplicht om aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, de commissie desgewenst de 
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

h. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. Gelijktijdig dient 
de algemene vergadering een andere kascommissie te benoemen. 

i. Het bestuur is verplicht om de bescheiden, bedoeld in dit artikel, gedurende zeven jaren te bewaren. 
 
 
Algemene vergaderingen.  
Artikel 20. 
Toegang tot de algemene vergaderingen is voorbehouden aan de leden en de door het bestuur genodigden. 
Belangstellenden kunnen slechts na aanmelding bij en toestemming van het bestuur worden toegelaten. 
 
Artikel 21. 
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, voor zover deze niet door de wet of deze statuten aan het 
bestuur zijn opgedragen. 
 
Artikel 22.  
a. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden. In 

deze vergadering komen onder meer aan de orde: 
1.  het financiële  jaarverslag en de rekening en verantwoording en het verslag van de kascommissie; 
2.  dechargering van de kascommissie en benoeming van de leden van de nieuwe kascommissie; 
3.  voorziening in vacatures in het bestuur en/of commissies van het bestuur; 
4.  voorstellen van het bestuur of van leden, voor zover aangekondigd in de oproeping voor de vergadering; 
5.  vaststelling van het te voeren beleid voor het voorliggende verenigingsjaar. 

b. Onverminderd het hierna sub c en d van dit artikel bepaalde worden andere dan de in het vorige lid bedoelde 
algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk en nodig oordeelt. 

c. Het bestuur is verplicht om binnen veertien dagen na een daartoe gedaan verzoek van tenminste een tiende van het 
aantal leden een algemene vergadering bijeen te roepen. Deze vergadering dient te worden gehouden uiterlijk vier 
weken na het in de vorige zin bedoelde verzoek. 

d. Indien het bestuur binnen de gestelde termijn van veertien dagen aan het verzoek geen gevolg geeft, kunnen de 
verzoekers zelf tot oproeping van de vergadering overgaan. Deze oproeping kan geschieden op de wijze, waarop in 
deze statuten de bijeenroeping van de algemene vergadering is vastgelegd.  

 
Artikel 23.  
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen. De oproeping geschiedt per e-mail of schriftelijk aan de adressen van 
de leden, zoals vermeld in het ledenregister. De oproepingen dienen tenminste veertien dagen voor het moment van de 
algemene vergadering ter bezorging te zijn aangeboden. 
In de oproeping dienen te worden vermeld het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering en voorts dient melding 
te worden gemaakt van de te behandelen onderwerpen. 
 
Stemming 
  
Artikel 24.  
a. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is 

genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd is over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
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 Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan betwist, dan heeft een nieuwe stemming 
plaats wanneer de meerderheid van de in de vergadering aanwezige leden dit verlangt of - indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

b. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergaderingen 
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

c. Over voorstellen omtrent het doen van een keuze uit en het nemen van maatregelen jegens personen wordt 
schriftelijk gestemd. Over alle andere voorstellen wordt mondeling gestemd, tenzij tenminste één van de  
aanwezige leden tegen een mondelinge stemming bezwaar maakt. 

d. Indien een voorstel het doen van een keuze uit twee personen betreft en de stemmen staken, heeft een herstemming 
plaats. Leidt deze tot eenzelfde resultaat, dan beslist het lot. 

      De hiervoor benodigde loting zal terstond plaatshebben. 
e. Indien een voorstel geen betrekking heeft op het doen van een keuze uit personen en de stemmen staken, dan wordt 

het voorstel geacht te zijn verworpen.  
f. Bij een schriftelijke stemming worden ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht. Een stem is ongeldig 

wanneer op een ingeleverd stembriefje andere vermeldingen zijn aangebracht dan die welke de voorzitter terzake  
van de stemming tevoren heeft kenbaar gemaakt. 

g. In een vergadering, waarin alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden 
genomen omtrent alle aan de orde zijnde onderwerpen, inclusief het wijzigen van statuten of het ontbinden van de 
vereniging. Een besluit is geldig wanneer het met algemene stemmen is genomen. 

 
Artikel 25.  
Wanneer voor het verkiezen van personen binnen de gestelde termijn bij het bestuur geen andere namen van personen 
zijn ingediend wordt de door het bestuur voorgestelde kandidaat geacht te zijn gekozen. 
 
 
Huishoudelijk reglement. 
  
Artikel 26  
a.  De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. Voor vaststelling of wijziging is een gewone 
     meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. 
b.  De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, 
     noch met deze statuten in strijd zijn. 
 
 
Wijziging statuten. 
  
Artikel 27.     
a.  Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste 
     twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
b.  Een voorstel tot wijziging van de statuten dient tenminste veertien dagen in een oproeping voor een algemene 
     vergadering te worden kenbaar gemaakt. 
c.  De gewijzigde statuten treden niet eerder in werking dan het moment waarop daarvan een notariële akte is 
     opgemaakt. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
 
 
Ontbinding en vereffening. 
 
Artikel 28.  
Het in het vorige artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een door de algemene vergadering te nemen 
besluit tot ontbinding van de vereniging. 
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
De algemene vergadering bepaalt welke bestemming een batig saldo na ontbinding van de vereniging zal krijgen. 
 
 
Verenigingsregister. 
  
Artikel 29.  
Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de vereniging in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken binnen het gebied waar de vereniging gevestigd is. 
Het bestuur zal daarbij voldoen aan wettelijke verplichtingen en aanwijzingen, welke die Kamer van Koophandel en 
Fabrieken dienaangaande heeft vastgesteld. 
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Slotbepaling. 
  
Artikel 30.  
In die gevallen waarin de wet, deze statuten noch het huishoudelijk reglement  voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 9 november 2016 en bij notariële akte van 13 december 2016. 


