
 
            
            
  
 
 

 

STATUTEN  
 

NAAM 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Nationale Bond voor EHBO. 
De vereniging is gevestigd te Utrecht en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De 
vereniging is opgericht op twee januari negentienhonderd negenenveertig. 
DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 2 

De Nationale Bond voor EHBO stelt zich ten doel te bevorderen al datgene wat kan 
leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde 
geestelijke en/of lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers, ongeacht omstandigheid 
of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is. 
Artikel 3 

De bond tracht haar doel te bereiken door:  
a. bij te dragen aan de kwaliteit van de eerste hulpverlening en door ondersteuning 
van de als lid aangesloten verenigingen, andere rechtspersonen en natuurlijke 
personen met informatie, documentatie, voorlichting en advies; 
b. het ontwikkelen, organiseren en stimuleren van het volgen van cursussen, 
opleidingen en trainingen die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde eerste hulp; 
c. het ondersteunen van aangesloten verenigingen en andere rechtspersonen in hun 
functioneren; 
d. het verwerven van politiek en maatschappelijk draagvlak voor de vrijwillige eerste 
hulp; 
e. het werven van vrijwilligers voor de eerste hulp onder andere door voorlichting en 
public relations; 
f. het samenwerken met organisaties en instellingen met een verwante doelstelling; 
g. alle wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn. 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 

De bond kent leden, ereleden, donateurs en begunstigers. 
Artikel 5 

1. Als lid van de bond kunnen worden toegelaten verenigingen en andere 
rechtspersonen, welke het doel van de bond, genoemd in artikel 2 van deze statuten, 
nastreven en welker statuten en huishoudelijk reglement dan wel regelingen naar het 
oordeel van het bestuur geen bepalingen bevatten, in strijd met die van de bond. 
De als lid toegelaten verenigingen en andere rechtspersonen worden in deze 
statuten en het huishoudelijk reglement, dan wel de regelingen van de bond 
genoemd: verenigingen en andere rechtspersonen. 
2. Tevens kunnen als lid worden toegelaten natuurlijke personen. 
Het is niet mogelijk om zowel lid te zijn van de bond als van een vereniging of ander  
natuurlijke rechtspersoon. 
 



3. Over toelating tot lid beslist het bestuur. Van deze beslissing staat beroep open bij 
de algemene vergadering.  
Artikel 6 

Tot erelid kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich voor de bond 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming geschiedt bij besluit van de 
algemene vergadering op voordracht van het bestuur. 
Artikel 7 
Donateurs en begunstigers kunnen zijn verenigingen, natuurlijke personen en 
rechtspersonen, die jaarlijks dan wel eenmalig een bijdrage schenken. Voor het 
donateurschap geldt een door het bestuur vast te stellen minimale bijdrage. 
Artikel 8 
Het lidmaatschap eindigt:  
a. door schriftelijke opzegging vanwege de aangesloten vereniging of andere 
rechtspersoon, respectievelijk de natuurlijke persoon tegen het einde van het 
verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van twaalf weken; 
b. door ontbinding van de aangesloten vereniging of andere rechtspersoon; 
c. door opzegging door de bond bij besluit van het bestuur wegens  
het zodanig nalatig blijven in het bevorderen van de doelstellingen  
van de bond dan wel het ontplooien van zodanige activiteiten buiten deze 
doelstellingen, dat van de bond redelijkerwijs niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren; 
d. door ontzetting. Tot ontzetting kan worden overgegaan bij besluit van  
het bestuur, indien de aangesloten vereniging of andere rechtspersoon handelt in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de bond, met name: 
1. het niet nakomen van de financiële verplichtingen ten aanzien  
van de bond; 
2. het doen van onjuiste opgaven met betrekking tot de inhoud van  
statuten en/of huishoudelijk reglement dan wel regelingen; 
3. het doen van onjuiste opgaven met betrekking tot het ledental; 
Van deze beslissing staat eveneens beroep open bij de algemene vergadering. 
Alvorens een besluit tot opzegging of ontzetting wordt genomen, schorst het bestuur 
de aangesloten vereniging of andere rechtspersoon voor een periode van ten 
hoogste zes maanden. In deze periode wordt een onderzoek ingesteld naar de 
redenen, welke tot dit besluit zouden moet leiden. 
 

DISTRICTEN 
Artikel 9 
De bond kan de verenigingen en andere rechtspersonen samenvoegen tot districten. 
Het instellen, wijzigen, samenvoegen en/of splitsen van districten geschiedt bij besluit 
van de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. 
In het Reglement voor de districten dat door de algemene vergadering van de bond 
wordt vastgesteld, worden nadere regels gesteld met betrekking tot beleid, bestuur 
en beheer door de districten. 
Artikel 10 

Het district wordt bestuurd door een districtsbestuur, gekozen in een algemene 
vergadering van het district door de verenigingen en andere rechtspersonen die tot 
het werkgebied van het district behoren. De samenstelling en wijze van verkiezing 
van de districtsbesturen worden geregeld in het Reglement voor de districten. 
Artikel 11 

Het districtsbestuur bevordert het werk en het functioneren van de plaatselijke 



vereniging en andere rechtspersoon één en ander in afstemming met de 
ondersteuning die door de Bond wordt geboden. 
Artikel 12 
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering van het district gehouden. In 
deze vergadering wordt in ieder geval verslag over het afgelopen verenigingsjaar 
gedaan. 
Het stemrecht in de algemene vergadering van het district wordt per aangesloten 
vereniging of andere rechtspersoon uitgeoefend volgens het bepaalde in artikel 14. 
Artikel 13 
Het bestuur is bevoegd een besluit van het districtsbestuur, dat in strijd is met de 
statuten en reglementen, dan wel met de belangen van de bond, te vernietigen. Een 
zelfde bevoegdheid komt het bestuur toe ten aanzien van besluiten van de algemene 
vergadering van het district. 
ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 14 

De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden, welke bij de wet zijn toegekend 
en/of voorbehouden aan de algemene vergadering.  
Het stemrecht in de algemene vergadering wordt als volgt uitgeoefend: 
- ieder natuurlijk lid heeft één stem; 
- een vereniging of andere rechtspersoon tot en met dertig leden respectievelijk 
donateurs of begunstigers heeft acht stemmen; 
- een vereniging of andere rechtspersoon met meer dan dertig maar minder dan 
éénenzestig leden respectievelijk donateurs of begunstigers heeft twaalf stemmen; 
- een vereniging of andere rechtspersoon met meer dan zestig maar minder dan 
honderd leden respectievelijk donateurs of begunstigers heeft zestien stemmen; 
- verenigingen of andere rechtspersonen met meer dan honderd leden respectievelijk 
donateurs of begunstigers hebben twintig stemmen. 
Artikel 15 
De algemene vergadering komt tenminste éénmaal per jaar, en wel binnen zes 
maanden na afloop van het verenigingsjaar, voor het houden van de algemene 
jaarvergadering bijeen. De algemene vergadering vergadert bovendien zo vaak als 
het bestuur dat nodig acht, dan wel wanneer ten minste tien procent  van de leden dit 
verlangen. Een zodanig verlangen dient schriftelijk bij het bestuur te worden 
ingediend. Aan dit verlangen moet door het bestuur binnen de termijn van vier weken 
gevolg gegeven worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot het beleggen 
van de verzochte vergadering kunnen overgaan. 
Artikel 16 
De algemene vergadering wordt per oproepingsbrief door het bestuur 
bijeengeroepen, behoudens het gestelde in het tweede deel van de laatste zin in het 
vorige artikel. 
Artikel 17 
Omtrent geen andere voorstellen dan die, welke zijn genoemd in de oproepingsbrief, 
kunnen bindende besluiten genomen worden. 
Artikel 18 
Voorstellen, welke ter behandeling aan de jaarlijkse algemene jaarvergadering van 
de algemene vergadering worden voorgelegd, worden tenminste vier weken tevoren 
toegezonden aan de leden van de algemene vergadering. 
Artikel 19 
In de algemene jaarvergadering wordt onder meer 
a. door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de 



bond over het afgelopen verenigingsjaar; 
b. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk 
beheer over het afgelopen verenigingsjaar; 
c. de begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerst volgende  
verenigingsjaar vastgesteld; 
d. voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur. 
BESTUUR 
Artikel 20 

1. De bond wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie en ten 
hoogste zeven leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie 
worden gekozen en afkomstig kunnen zijn van buiten de organisatie.  
2. Voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, of verhuren 
van registergoederen, voor overeenkomsten, waarbij de bond zich  
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde  
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een  
derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de 
algemene vergadering. 
3. Voor het aangaan van kortlopende geldleningen is de goedkeuring  
achteraf door de algemene jaarvergadering voldoende. 
Artikel 21 
De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen uit de 
leden, met inachtneming van het gestelde in artikel 20 lid 1. 
De leden en het bestuur zijn bevoegd kandidaten te stellen voor de vervulling van de 
vacatures in het bestuur. 
Artikel 22 
Het bestuur vertegenwoordigt de bond. Voorts kunnen de voorzitter, de secretaris en 
de penningmeester de bond getweeën vertegenwoordigen. 
Artikel 23 
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien hij 
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist 
van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Zolang de schorsing 
duurt, is het geschorste bestuurslid niet bevoegd van de hem krachtens de statuten 
en huishoudelijk reglement toegekende rechten gebruik te maken. 
Artikel 24 
De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren. Zij treden 
periodiek af volgens regels, te stellen bij huishoudelijk reglement van de bond, met 
dien verstande, dat voorzitter, secretaris en penningmeester ieder periodiek in een 
ander jaar aftreden. Bestuursleden kunnen na ommekomst van de eerste bestuurlijke 
periode maximaal driemaal worden herkozen. 
Artikel 25 
Het bestuur heeft alle bestuursbevoegdheden, behalve die, welke door de wet of 
deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. 
Artikel 26 
Het bestuur is bevoegd zich door adviseurs en/of commissies of adviescommissies te 
doen bijstaan. 
BUREAU 

Artikel 27 
De bond kan voor de uitvoering van taken een bureau in stand houden. 
 

 



GELDMIDDELEN 

Artikel 28 
De geldmiddelen van de bond bestaan uit 
a. contributies; 
b. vrijwillige bijdragen, waaronder begrepen donaties; 
c. subsidies; 
d. schenkingen; 
e. erfstellingen en legaten; 
f. alle andere toevallende baten. 
Artikel 29 
De verschuldigde contributie wordt door de jaarvergadering van de algemene 
vergadering telkenmale vastgesteld voor het eerstvolgende verenigingsjaar. 
ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 30 
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet meegerekend. 
2. Het stemrecht kan niet worden uitgeoefend, indien de contributie over het 
voorgaande verenigingsjaar niet is voldaan. 
3. Stemmen bij volmacht is geoorloofd, doch ieder lid mag niet meer dan één 
volmachtstem uitbrengen. 
4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd behoudens in het 
geval van acclamatie, nader te regelen bij huishoudelijk reglement. 
5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
6. Indien bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte 
meerderheid wordt verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. Is 
ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming beperkt 
tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben 
verkregen, of, zijn de stemmen tussen meerdere personen verdeeld, tot allen, die 
aldus de meeste stemmen hebben verkregen. Ook hierdoor geen volstrekte 
meerderheid van stemmen verkregen zijnde, wordt, indien nodig na tussenstemming 
over hen, die een gelijk aantal meeste stemmen op zich hebben verenigd, een vierde 
stemming gehouden over de twee personen, die bij de derde stemming de meeste 
stemmen hebben verkregen. Indien hetzij bij deze tussenstemming, hetzij bij de 
derde of vierde stemming de stemmen staken, dan beslist het lot. Er hebben zoveel 
stemmingen plaats als er personen te kiezen of voor te dragen zijn.  
Artikel 31 

Tot uitvoering van de bepalingen van deze statuten -ook waar zulks niet nadrukkelijk 
is gesteld-, alsmede de regeling van de orde in de vergaderingen en van al datgene, 
wat nadere regeling behoeft, wordt door de algemene vergadering een huishoudelijk 
reglement vastgesteld, dat geen bepalingen mag bevatten, strijdig met deze statuten.  
Artikel 32 
Het verenigingsjaar van de bond vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig 
december van elk jaar. 
Artikel 33 
In gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 
alsmede bij verschil van mening over de uitlegging van deze statuten of van het 
huishoudelijk reglement beslist het bestuur. Van deze beslissing staat beroep open 
bij de algemene vergadering. 
Artikel 34 

Wijziging van deze statuten kan alleen geschieden in een vergadering van de 



algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief 
zijn vermeld. Een zodanige oproepingbrief moet tenminste zes weken voor de 
vergadering zijn toegezonden. Een voorstel tot wijziging der statuten kan slechts 
worden aangenomen in een vergadering waarin tenminste een/vierde van de 
aangesloten verenigingen of andere rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd 
is en met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 
Indien minder dat een/vierde van de aangesloten verenigingen of andere 
rechtspersonen aanwezig of vertegenwoordigd is kan over de wijziging van de 
statuten geen besluit worden genomen, maar wordt in een nieuwe, binnen veertien 
dagen uitgeschreven en binnen één maand daarna gehouden vergadering, het 
voorstel opnieuw in stemming gebracht. Alsdan kan met twee/derde der uigebrachte 
stemmen een besluit tot wijziging van de statuten worden genomen. 
De wijziging der statuten moet bij notariële akte tot stand komen. Eerst nadat dit 
heeft plaatsgevonden, treedt de statutenwijziging in werking. De leden van het 
bestuur zijn verplicht een notarieel afschrift van de wijziging, en de gewijzigde 
statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 
binnen welker gebied de bond zijn zetel heeft. 
Artikel 35 

De bond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van een speciaal 
daartoe bijeengeroepen vergadering van de algemene vergadering. De 
oproepingsbrief voor een zodanige vergadering moet tenminste drie maanden vóór 
de vergadering zijn toegezonden. Het besluit tot ontbinding moet met tenminste 
vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen zijn genomen in een vergadering, 
waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. Van de aanwezige leden 
dient tenminste een/vierde te bestaan uit ledenverenigingen of andere 
rechtspersonen. 
Indien het vereiste aantal van twee/derde der leden niet aanwezig is, kan over de 
ontbinding geen besluit worden genomen, maar wordt in een nieuwe, binnen veertien 
dagen uitgeschreven en binnen één maand daarna gehouden vergadering, het 
voorstel opnieuw in stemming gebracht. Alsdan kan met vier/vijfde der uigebrachte 
stemmen een besluit tot ontbinding worden genomen. De bond blijft na zijn 
ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. De 
vereffening geschiedt door het bestuur. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van 
de ontbinding van de bond inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in de laatste 
zin van artikel 34. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten 
en de reglementen voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, 
die van de bond uitgaan, moeten aan zijn naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". Een eventueel batig saldo van de ontbonden bond wordt door de 
algemene vergadering ter beschikking gesteld van een organisatie of instelling die de 
doelstelling van de bond het meest nabij komt. Na afloop van de vereffening blijven 
de boeken en bescheiden van de ontbonden bond gedurende zeven jaren berusten 
onder de jongste vereffenaar. 
         


