
STATUTEN VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE OUD-LOODSEN. 

NAAM, ZETEL EN DUUR 
Artikel 1  

1 De vereniging draagt de naam: Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen (VNoL). Zij wordt in deze 

statuten en in het huishoudelijk reglement hierna genoemd: "de vereniging". 

2 De vereniging is gevestigd te Rotterdam. 

3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

4.Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar. 

DOEL 
Artikel 2  

De vereniging stelt zich ten doel: 

a. In de meest uitgebreide zin de behartiging van de materiële en sociale belangen van de leden, in het 

bijzonder het behartigen van belangen van haar leden als belanghebbende bij een 

bedrijfstakpensioenfonds dan wel een beroepspensioenfonds, onafhankelijk van een bepaalde 

geestelijke stroming of politieke partij, met eerbiediging van ieders levens- en wereldbeschouwing. 

b. Het coördineren van gemeenschappelijke belangen en het onderhouden van vriendschappelijke 

betrekkingen met andere gelijkgerichte verenigingen en organisaties. 

MIDDELEN 
Artikel 3  

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg en wel door: 

a. het houden van vergaderingen; 

b. het uitgeven van een mededelingenblad of andere geschriften om haar mening naar buiten duidelijk 

te maker en haar leden optimaal te informeren; 

c. het voeren van besprekingen met de voor de vereniging van belang zijnde instanties en instituten; 

d. het zenden van adressen; en 

e. alle andere wettige middelen welke haar doelstelling kunnen bevorderen 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4  

1. Lid van de vereniging kunnen zijn: niet-actieve Registerloodsen dan wel niet-actieve Rijks- of 

Gemeenteloodsen, hierna genoemd: loodsen. 

2. Loodsen die een andere functie hebben bekleed en daarna niet-actief zijn geworden. 

3. Weduwen of weduwnaars van loodsen dan wel nabestaande partners van overleden loodsen. 

4. De echtgenoten of partners van loodsen kunnen medelid worden. Zij betalen geen contributie. 

Artikel 5  

Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen om leden die bijzondere verdiensten hebben 

gehad voor de vereniging te benoemen tot lid van verdienste. 

AANVRAAG EN TOELATING 
Artikel 6  

1. De aanvraag om toelating tot het lidmaatschap casu quo medelidmaatschap van de vereniging moet 

schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

2. Het bestuur beslist over de toelating van leden en medeleden. 

3. Over zowel toelating als afwijzing legt het bestuur verantwoording of aan de algemene vergadering. 

4. Personen, door het bestuur afgewezen, kunnen bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering in 

beroep gaan tegen deze afwijzing. 

 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 7  

Het lidmaatschap eindigt door: 

a. schriftelijke opzegging aan de secretaris van de vereniging; 

b. opzegging door het bestuur wegens het niet voldoen van de contributie na schriftelijke aanmaning; 

c. royement door het bestuur wegens het handelen in strijd met de statuten, het huishoudelijk 

reglement, een bestuursbesluit, dan wel het op enigerlei wijze schaden van de belangen van de 

vereniging; en 

d. overlijden. 



 
HET BESTUUR 
Artikel 8  

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven leden, te weten: voorzitter, vice -

voorzitter, secretaris, tweede secretaris, penningmeester, tweede penningmeester en een of meer 

algemeen adjunct-leden. 

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. 

3. De leden van het bestuur worden voor een periode van drie jaar gekozen en benoemd door de 

algemene vergadering, uit hiervoor kandidaat gestelde leden. 

4. Alle noodzakelijke ten behoeven van de vereniging gemaakte kosten worden vergoed. 

S. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd bestuursleden te ontheffen van hun functie als 

bestuurslid. 

6. Alleen stemgerechtigde leden kunnen zitting hebben in het bestuur. 

7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 

 

REKENING EN VERANTWOORDING VAN HET BESTUUR 
Artikel 9  

Het bestuur legt aan de algemene vergadering rekening en verantwoording of van haar beleid, 

daaronder begrepen het financiële beleid. 

PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR (PENSION FUND GOVERNANCE)  
Artikel 10  

De algemene vergadering kiest, op voordracht van het bestuur, een kandidaat die namens de vereniging 

voorgedragen wordt als kandidaat - bestuurslid voor de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen. De 

door de algemene vergadering voorgedragen kandidaat doorloopt de daartoe door de Algemene 

Vergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie vastgestelde procedure. 

Artikel 11 

De algemene vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, twee afgevaardigden die zitting 

nemen in het Verantwoordingsorgaan van het Beroepspensioenfonds Loodsen. 

 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 12  

1. Het bestuur is bevoegd een buitengewone algemene vergadering uit te schrijven. 

2. Het bestuur is daartoe verplicht indien ten minste een/tiende van de leden danwel de ledenraad 

hierom schriftelijk verzoekt. 

3. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na datum van ontvangst aan het in lid 2 genoemde 

verzoek heeft voldaan, zijn de in lid 2 genoemde leden dan wel de ledenraad bevoegd zelf een 

buitengewone algemene vergadering uit te schrijven, onder aanhaling van dit artikel in de 

oproepingsbrief. 

DE LEDENRAAD 
Artikel 13  

1. De vereniging kent een ledenraad. Deze bestaat uit tenminste zeven leden. 

2. De leden van de ledenraad worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit hiervoor 

kandidaat gestelde leden. 

3. De bevoegdheden, taken en de zittingsduur van de leden worden nader geregeld in het huishoudelijk 

reglement. 

4. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd leden van de ledenraad te ontheffen van hun 

functie. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 14  

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies; en 

b. baten als giften, renten en andere inkomsten. 

VASTSTELLING CONTRIBUTIE/BEHEER VAN DE GELDEN 
Artikel 15  

1 De contributie wordt elk jaar door de algemene vergadering vastgesteld. 



2 Het beheer van de gelden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld. 

 

BEGROTING  
Artikel 16  

Jaarlijks voor de algemene vergadering zal door het bestuur een begroting worden opgemaakt. 

 

DE ALGEMENE VERGADERING  
Artikel 17 

1 De algemene vergadering heeft het hoogste gezag binnen de vereniging. Zij wordt gevormd door de 

leden. 

2 De algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. 

3 Deze vergadering moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden gehouden. 

4 Het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering moeten ten minste twee maanden tevoren aan 

de leden worden bekend gemaakt. Het tijdstip en plaats van de buitengewone algemene 

ledenvergadering moeten tenminste veertien dagen tevoren aan de leden worden bekendgemaakt. 

5 Agendapunten kunnen tot uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij 

het bestuur worden ingediend. 

6 Alle leden en medeleden zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en aan de besprekingen 

deel te nemen. 

7 Elk lid kan een stem uitbrengen alsmede twee volmachtstemmen. De volmachten dienen voor 

aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden aangemeld.. 

8 Op de agenda van de algemene vergadering staan in ieder geval de volgende punten: 

a. verslag van het bestuur over de toestand en de verrichtingen van de vereniging over het laatst 

verlopen verenigingsjaar; 

b. het jaarverslag van de secretaris; 

c het jaarverslag van de penningmeester; 

d de plaats en de datum van de volgende vergadering; 

e de contributie voor het volgend jaar; 

f de door de leden ingediende voorstellen; 

g.de verkiezing en benoeming van de bestuursleden en leden van de ledenraad; 

h.de verkiezing en benoeming van de leden van de kascommissie; en 

i. de verkiezing en benoeming van leden van het Verantwoordingsorgaan van het 

Beroepspensioenfonds Loodsen en van kandidaten voor het bestuur van de Stichting 

Beroepspensioenfonds Loodsen. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 18  

Door de algemene vergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, dat geen bepalingen 

mag bevatten die strijdig zijn met de statuten. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 19  

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd indien het voorstel hiertoe op de agenda van de 

algemene vergadering is vermeld. 

2. Een zodanig voorstel is aangenomen indien het met tenminste twee/derde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen is aangenomen, waarbij tenminste een/vierde van het totaal aantal leden 

aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn op de vergadering. 

3. Indien de voorzitter vaststelt dat bij aanvang van de vergadering blijkens de presentielijst minder dan 

een/vierde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, schorst hij de vergadering voor 

wat betreft het in lid 1 genoemde agendapunt voor een uur. 

4 .Iindien na de schorsing minder dan een/vierde van het aantal leden aanwezig is, verdaagt de 

voorzitter de vergadering voor wat betreft het in lid 1 genoemde agendapunt voor tenminste twee 

weken. 

5. De secretaris zendt de leden zo spoedig mogelijk een mededeling van de verdaging en van de dag, 

plaats en aanvangsuur van de verdaagde algemene vergadering met als enig te behandelen agendapunt 

de in lid 1 genoemde statutenwijziging. 

6. Een verdaagde algemene vergadering wordt gehouden ondanks het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden. 

7. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Van 

dit tijdstip wordt mededeling gedaan aan de leden. 
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ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 20  

1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door de daartoe bijeengeroepen algemene vergadering. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 23b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zal door 

de algemene vergadering bij liquidatie aan de overblijvende bezittingen een bestemming worden 

gegeven welke zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging dient te zijn. 

3 Het bestuur treedt als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 

SLOTBEPALINGEN 
Artikel 21  

1 Vergaderingen worden niet gehouden op zondagen en algemeen erkende feestdagen. 

2 In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement, noch door de 

wet wordt voorzien, of omtrent de bedoeling dan wel omvang of uitleg van een bepaling twijfel rijst, 

beslist het bestuur gehoord de ledenraad. In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vraagt het 

bestuur goedkeuring voor har besluit 

3.Indien de ledenraad het niet eens is met door het bestuur genomen besluit als bedoeld in lid 2., dan is 

de ledenraad bevoegd het bestuur schriftelijk te verzoeken een Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering bijeen te roepen. 

. 

J.F.C. Kluwen Voorzitter 

P.G. van der Horst Secretaris 
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