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Statuten van Kiwanis International District Nederland

NAAM, ZETEL, GRONDGEBIED

Artikel 1
1. Het District is een vereniging naar Nederlands recht en draagt de naam: “Kiwanis INTERNATIONAL - DISTRICT NEDERLAND”, verder te 

noemen: “het District”.
2. Het District is opgericht op dertien september negentienhonderd zesentachtig (13-09-1986) en is gevestigd te Utrecht. Het maakt, als 

District nummer zesenveertig (46) deel uit van Kiwanis International (verder te noemen KI.) en als District nummer zeven (7), van Kiwanis 
International-European Federation (verder te noemen KI-EF), zijnde de Europese federatie van Kiwanis International.

Artikel 2
Het grondgebied van het District wordt gevormd door het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

DOELSTELLING

Artikel 3
1. Het District heeft als doelstelling te bevorderen dat:
 a.  door middel van Kiwanisclubs de doelstelling van de Kiwanis-gedachte, als neergelegd in de grondregels van KI en KI-EF., wordt 

verwezenlijkt;
 b. vriendschapsbanden en samenwerking in en tussen de Kiwanisclubs toenemen;
 c. in samenwerking met KI en KI-EF het aantal Kiwanisclubs toeneemt en dat zij in de geest van Kiwanis worden gevormd en versterkt;
 d. de Kiwanisclubs deelnemen aan de algemene activiteiten van het District, van KI-EF en van KI en hun beleid volgen.
2. Het District streeft die doelstelling na met alle wettige middelen, waaronder met name het tot stand brengen en handhaven van een 

organisatorische structuur (bestuurlijk, administratief en fi nancieel), die aan het bereiken van het doel dienstbaar kunnen zijn.

DIVISIES

Artikel 4
Het District wordt verdeeld in Divisies. Het aantal Divisies en hun geografi sche begrenzing wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 5
Het verenigingsjaar van het District, tevens het boekjaar, loopt van één (1) oktober tot en met dertig (30) september daaraanvolgend. 

LIDMAATSCHAP

Artikel 6
1. Leden van het District, hierna te noemen “de club(s)”, zijn de Kiwanisclubs, gevestigd binnen het grondgebied van het District, die 

overeenkomstig de geldende Statuten van KI en KI-EF, de status van “georganiseerde club” hebben verkregen en vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid zijn in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2.    Aspirant-leden van het District, hierna te noemen “de aspirant-club(s)”, zijn de Kernen gevestigd binnen het grondgebied van het District, 
die te kennen hebben gegeven het voornemen te hebben toe te treden tot het District bij het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 7
Onverminderd de geldende Statuten en Reglementen van KI en KI-EF zijn de clubs en de aspirant-clubs ten opzichte van het District verplicht tot 
nakoming, naar letter en geest, van deze Statuten alsmede van de door de Algemene Vergadering, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur 
en de Gouverneur geldig genomen besluiten.

Artikel 8
Het lidmaatschap c.q. aspirant-lidmaatschap eindigt:
1. doordat de club ophoudt te bestaan;
2. door opzegging of ontzetting door het District; 
3. door opzegging door de club c.q. aspirant-club.

Artikel 9
1. Opzegging van het lidmaatschap casu quo aspirant-lidmaatschap door het District kan geschieden als de club respectievelijk aspirant-club: 
 a.  in gebreke blijft aan haar financiële verplichtingen ten opzichte van het District of van KI-EF of van KI te voldoen. Een club respectievelijk 

aspirant-club wordt geacht niet aan haar financiële verplichtingen te hebben voldaan, wanneer zij meer dan zestig (60) dagen achterstallig 
is inzake betaling van aan het District, aan KI-EF of aan KI verschuldigde gelden;

 b.  gedurende twee achtereenvolgende jaren niet is vertegenwoordigd in de bijeenkomst van de Algemene Vergadering en desgevraagd niet 
binnen dertig (30) dagen aan het Algemeen Bestuur een naar diens oordeel aanvaardbare verklaring daarvoor heeft gegeven;

 c. ophoudt te voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 6.
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2. Ontzetting uit het lidmaatschap casu quo aspirant-lidmaatschap door het District kan alleen geschieden als de club respectievelijk aspirant-
club: 

 a. handelt in strijd met de Statuten of met de in artikel 7 bedoelde besluiten;
 b. het District op onredelijke wijze benadeelt.
3. Een besluit tot opzegging of ontzetting wordt genomen door het Algemeen Bestuur, na overleg met en goedkeuring van de Board van KI-EF.
 Het besluit wordt met opgaaf van redenen en vermelding van de datum waarop het lidmaatschap eindigt, binnen veertien (14) dagen nadat 

het door het Algemeen Bestuur werd genomen, schriftelijk aan de (aspirant-)club medegedeeld.
4. Van het besluit tot ontzetting kan de (aspirant-)club, binnen dertig (30) dagen na verzending van de kennisgeving, bij de Algemene 

Vergadering in beroep gaan. Het beroep moet schriftelijk gebeuren door indiening van dat schriftelijk stuk bij de Districtssecretaris.
 Op de wijze van besluitvorming door de Algemene Vergadering op het beroep is artikel 33, leden 1 t/m 3 van overeenkomstige toepassing.
 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is de (aspirant-)club geschorst.

Artikel 10
1. Opzegging van het lidmaatschap door een club respectievelijk aspirant-club kan slechts geschieden met een opzegtermijn van ten minste 

één (1) verenigingsjaar en met dien verstande dat de opzegging schriftelijk, uiterlijk in de tiende maand van een verenigingsjaar bij het 
Algemeen Bestuur moet worden ingediend.

2. De bevoegdheid (bedoeld in artikel 36, lid 3, eerste zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) om de gevolgen van een besluit tot 
verzwaring van de financiële verplichtingen ten opzichte van het District of KI-EF te ontgaan, door opzegging van het lidmaatschap, is 
uitgesloten. 

DE BESTUURSORGANEN EN DE DISTRICTSFUNCTIONARISSEN

Artikel 11
1. De bestuursorganen van het District zijn:
 a. de Algemene Vergadering;
 b. het Algemeen Bestuur;
 c. het Dagelijks Bestuur;
 d. de Voorzitter, met als titel “Gouverneur”.
2.  Aan de Algemene Vergadering komen de bevoegdheden toe die niet, door de Wet of deze Statuten, aan andere bestuursorganen zijn 

opgedragen.
3. Het Algemeen Bestuur is het bestuur van het District, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het District.
5.  De Gouverneur is Voorzitter van de Algemene Vergadering, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Hij is ambtshalve lid van alle 

(vaste en tijdelijke) commissies die krachtens deze Statuten worden ingesteld.
6.  Voorts vervult de Gouverneur de functies, is belast met de taken en heeft de bevoegdheden, hem opgedragen bij de Statuten en Reglementen 

van KI en KI-EF, voor zover in overeenstemming met deze Statuten. 

Artikel 12
1. Binnen het District fungeren, behalve de Gouverneur, nog de volgende Districtsfunctionarissen 
 a. de gekozen opvolger van de Gouverneur, de “Gouverneur-Elect”;
 b. de de directe voorganger van de Gouverneur, de “Immediate-Past-Gouverneur”;
 c. een Voorzitter van elke Divisie, met als titel “Luitenant-Gouverneur”;
 d. de Districtssecretaris;
 e. de Districtspenningmeester.
2. Iedere Districtsfunctionaris dient gewoon lid te zijn van een tot het District behorende club, die aan alle verplichtingen heeft voldaan.
3. Iedere Districtsfunctionaris dient aan zijn fi nanciële verplichtingen tegenover zijn club te hebben voldaan.
4. Een kandidaat voor de functie van Gouverneur moet de functie van Luitenant-Gouverneur of Districtssecretaris hebben vervuld.
5.  De Luitenant-Gouverneur moet gewoonlid  zijn van een club die behoort tot de Divisie, waarin hij als zodanig is gekozen en de kandidaat 

behoort de functie van President, Secretaris of Penningmeester van een club te hebben vervuld.
6.  De Districtssecretaris en de Districtspenningmeester moeten de functie van President, Secretaris of  Penningmeester van een club hebben 

vervuld.
7.  Onverminderd het bepaalde in artikel 17, zijn de Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Immediate-Past-Gouverneur, de Districtssecretaris 

en  gedurende één (1) verenigingsjaar in functie, tenzij de Algemene Vergadering het gewenst of noodzakelijk acht betrokkene opnieuw te 
kiezen in die functie. 

8.  De Districtspenningmeester zal zijn functie voor maximaal vijf achtereenvolgende jaren vervullen. Jaarlijks moet hij op het Congres door de 
Algemene Vergadering in zijn functie worden bevestigd voor het komende verenigingsjaar.

9.  De Luitenant-Gouverneur is gedurende tenminste éen (1) en ten hoogste drie (3) verenigingsjaren in funktie. Jaarlijks moet hij door de 
Divisie in zijn funktie worden bevestigd voor het komend verenigingsjaar.
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DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13
1. De Algemene Vergadering wordt gevormd door:
 a.  de President of President-Elect, de Secretaris en de Penningmeester van iedere georganiseerde club, als afgevaardigden van hun club. 

Voor ieder van deze afgevaardigden kan de club uit haar midden een plaatsvervanger aanwijzen;
 b. de leden van het Algemeen Bestuur;
 c. de Past-Gouverneurs, die nog gewoon lid zijn van een club.
2.  Naast de in lid 1 onder a genoemde afgevaardigden hebben alle leden van alle Kiwanisclubs en aspirant-clubs toegang tot de bijeenkomsten 

van de Algemene Vergadering en kunnen daarin het woord voeren.
3.  De in lid 1 onder b en c bedoelde personen kunnen in een bijeenkomst van de Algemene Vergadering niet als afgevaardigden van hun club 

optreden.
4.  Ieder van de in lid 1, sub a, genoemde afgevaardigden van een club, die aan alle in artikel 7 bedoelde verplichtingen heeft voldaan, 

heeft tijdens de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering één (1) stem, met dien verstande dat per club maximaal drie (3) stemmen 
uitgebracht mogen worden.

5.  De in lid 1 onder b en onder c genoemde personen kunnen tijdens bijeenkomsten van de Algemene Vergadering het woord voeren en 
hebben daarin één stem, met dien verstande dat het aantal stemmen van deze personen niet meer mag bedragen dan eenderde (1/3e) 
gedeelte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

6. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 14
1.  De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar in vergadering bijeen - 
 tijdens het Congres - en voorts als:
a. het Dagelijks Bestuur, in overleg met het Algemeen Bestuur, zulks noodzakelijk acht;
b. het Algemeen Bestuur daartoe besluit;
c.  ten minste eentiende (1/10e) gedeelte van de clubs dit, schriftelijk en met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, aan het Algemeen  

Bestuur verzoekt.
2.  De agenda. van de vergadering tijdens het congres vermeldt in ieder geval de volgende onderwerpen:
 a.  de - vooraf, schriftelijk aan de Algemene Vergadering overlegde - verslagen van het laatst verstreken verenigingsjaar van de in dat 

verenigingsjaar fungerend Gouverneur, Districtssecretaris en Districtspenningmeester;
 b. de verslagen van de fungerend Gouverneur, Districtssecretaris en Districtspenningmeester over het lopende verenigingsjaar;
 c. de bevestiging van de Gouverneur en van de Luitenant-gouverneurs in die hoedanigheden, voor het eerstvolgende verenigingsjaar; 
 d. verkiezing van de Gouverneur-Elect en - zonodig - van andere Functionarissen;
 e. de vaststelling van de - vooraf schriftelijk aan de Algemene Vergadering overgelegde -begroting;
 f. vaststelling van de hoogte van de bijdrage van de clubs voor het eerstvolgende verenigingsjaar;
 g. vaststelling van het volgens artikel 19, lid 2, vast te stellen bedrag.

Artikel 15
1. Plaats en datum van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden door het Algemeen Bestuur, op voorstel van de Gouverneur 

of de Gouverneur-Elect, vastgesteld.
2. Het Algemeen Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen. Hij zendt daartoe voor de bijeenkomst tijdens het Congres, met inachtneming 

van een termijn van ten minste zes (6) weken, een schriftelijke oproep aan alle clubs en aan de in artikel 13, lid 1 sub b en c bedoelde 
personen.

3. Voor de overige bijeenkomsten van de Algemene Vergadering geldt een oproepingstermijn van ten minste drie (3) weken.
4. Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in artikel 14.1.c roept het Algemeen Bestuur de Algemene Vergadering bijeen, zodanig, dat deze 

Algemene Vergadering wordt gehouden uiterlijk vier (4) weken na ontvangst van het verzoek.
 Als twee (2) weken vóór het verstrijken van die termijn geen bijeenroeping door het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden, kunnen de 

indieners van het verzoek zelf de Algemene Vergadering bijeenroepen, op tijd en plaats door hen zelf te bepalen op de termijn en op de wijze 
als in lid 2 aangegeven.

Artikel 16
1. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; over zaken wordt mondeling gestemd.
 Het aannemen van een voorstel bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter van de vergadering.
2. Voor zover de Wet of deze Statuten niet anders bepalen is bij elk besluit een gewone meerderheid nodig van de geldig uitgebrachte 

stemmen. Blanco stembriefjes en (bij schriftelijk stemmen over personen) stembriefjes voorzien van een andere naam dan die van één (1) 
van de gestelde kandidaten, worden als ongeldig beschouwd.

3. Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het staken der stemmen over personen beslist het lot.
4. Indien bij verkiezing van personen niemand direct de vereiste meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden, waarbij degene 

die in de eerste stemronde het minste aantal stemmen behaalde, geen kandidaat meer kan zijn.
 Indien in de tweede stemronde wederom geen der kandidaten de vereiste meerderheid behaalt, dan wordt opnieuw een stemming 

gehouden, waarbij de kandidaat met het minste aantal stemmen uit de tweede ronde afvalt; aldus kunnen nog één of meer stemmingen 
volgen, totdat één (1) der kandidaten de vereiste meerderheid heeft behaald, danwel de stemmen staken.
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HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 17
1. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de Districtsfunctionarissen, genoemd in artikel 12, lid 1.
2. Ieder lid van het Algemeen Bestuur kan, ongeacht het in artikel 12, lid 7 bepaalde, te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen.
 Ten aanzien van de Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Immediate-Past-Gouverneur, de Districtssecretaris en de Districtspenningmeester 

komt de bevoegdheid daartoe aan de Algemene Vergadering toe, na overleg met het Algemeen Bestuur.
 Ten aanzien van de Luitenant-Gouverneur komt de bevoegdheid daartoe aan de Divisie toe, die hem heeft gekozen.
3. Als een besluit tot schorsing of ontslag door de Algemene Vergadering danwel de Divisie genomen moet worden, is daartoe een meerderheid 

van tweederde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen vereist.
4. Een lid van het Algemeen Bestuur kan als zodanig ontslag nemen door inzending van een schriftelijk bericht aan dat Bestuur, met 

inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
5. Schorsing of ontslag als bedoeld in dit artikel houdt tevens in dat het betreffende lid is geschorst c.q. ontslagen als Districtsfunctionaris.

Artikel 18
1. Het Algemeen Bestuur vergadert zo vaak als de Gouverneur of ten minste drie (3) andere leden van het Algemeen Bestuur dit noodzakelijk 

achten.
2. Tenzij de Statuten of Reglementen anders bepalen, worden besluiten genomen met enkelvoudige meerderheid van stemmen.
3. Bij (Huishoudelijk) Reglement kan de Algemene Vergadering nadere regels treffen inzake besluitvorming, vergaderorde en dergelijke.

Artikel 19
1. Het Algemeen Bestuur is, met verkregen goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij het District zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich, tot zekerheidstelling, voor een schuld van een derde verbindt.

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
2. Het Algemeen Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het nemen van besluiten en het verrichten van 

rechtshandelingen en investeringen, welke een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, alsmede voor:
 a.  het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van registergoederen;
 b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan het District een bankcrediet wordt verleend;
 c.  het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een 

aan het District verleend bankkrediet;
 d. het aangaan van dadingen;
 e.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 

maatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 f.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan..

HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 20
1. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de Gouverneur, de Immediate-Past-Gouverneur, de Gouverneur-Elect, de Districtssecretaris en 

de Districtspenningmeester.
2. Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.

DE VOORZITTER (GOUVERNEUR) / VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 21
1. De Gouverneur wordt in die hoedanigheid bevestigd door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Algemeen Bestuur.
2. Het District wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe  aan de Gouverneur tezamen met de Districtssecretaris of tezamen met de 

Districtspenningmeester.
4. In voorkomende gevallen kunnen de Districtssecretaris en de Districtspenningmeester tezamen ook het District als zodanig 

vertegenwoordigen.
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DE OVERIGE DISTRICTSFUNCTIONARISSEN

Artikel 22
1. De Gouverneur-Elect wordt door de Algemene Vergadering gekozen tot opvolger van de Gouverneur van het eerstvolgende verenigingsjaar.
2. De taken en bevoegdheden van de Gouverneur-Elect kunnen bij Huishoudelijk Reglement, alsmede door het Algemeen Bestuur nader 

worden geregeld.

Artikel 23
1. Bij ontstentenis van de Gouverneur zit de Immediate-Past-Gouverneur de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, het Algemeen 

Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor.
2. Aan de Immediate-Past-Gouverneur kunnen door het Algemeen Bestuur taken worden opgedragen en bevoegdheden worden gedelegeerd.

Artikel 24
1. De Luitenant-Gouverneur wordt gekozen door de clubs in de betrokken Divisie. Hij wordt in die hoedanigheid bevestigd door de Algemene 

Vergadering.
2. De Luitenant-Gouverneur is, als lid van het Algemeen Bestuur, medebestuurder van het District. Hij vertegenwoordigt in zijn Divisie de 

Gouverneur en staat de Gouverneur bij in de dagelijkse leiding van zijn Divisie en het District.

Artikel 25
1. De Districtssecretaris wordt, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, benoemd door de Algemene Vergadering.
2. De Districtssecretaris is belast met het voeren van de administratie van het District, het verzenden van oproepen voor de bijeenkomsten van 

de Algemene Vergadering en voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, benevens het notuleren van die 
bijeenkomsten en vergaderingen en het verzenden van die notulen.

 Hij brengt aan de Algemene Vergadering een jaarverslag uit en voorts zodanige verslagen als de Gouverneur, het Dagelijks Bestuur of het 
Algemeen Bestuur nodig achten.

Artikel 26
1. De Districtspenningmeester wordt, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, benoemd door de Algemene Vergadering.
2. De Districtspenningmeester is belast met het innen van de fi nanciële bijdragen van de leden en aspirant-leden en de eventuele toevallige 

baten van het District. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de Districtsfi nanciën, voert de administratie daarvan en brengt 
daarover jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering, alsmede - zo vaak de Gouverneur of het Dagelijks Bestuur dit nodig achten 
- aan het Algemeen Bestuur.

HET CONGRES

Artikel 27
De clubs komen jaarlijks bijeen in een Congres. Plaats en datum (deze laatste in overleg met KI en KI-EF) voor dit Congres worden, op voorstel 
van de Gouverneur-Elect vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur is belast met de organisatie van het Congres.

COMMISSIES

Artikel 28
1. De Algemene Vergadering en het Algemeen Bestuur kunnen Commissies instellen voor het vervullen van bepaalde taken. 
2. De commissies worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

REGLEMENTEN

Artikel 29
1. De Algemene Vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast, waarin zij al datgene regelt, wat deze Statuten voor nadere regeling bij 

dat Reglement voorschrijven en verder wat de Algemene Vergadering te regelen nodig acht.
2. De Algemene Vergadering, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Gouverneur kunnen, binnen het kader van hen toegekende 

bevoegdheden, nadere regelingen en voorschriften vaststellen.
3. Het Huishoudelijk Reglement en de nadere regelingen en voorschriften mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Wet of met 

deze Statuten.
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FINANCIËN

Artikel 30
1. De geldmiddelen van het District bestaan uit de bijdragen van de leden en aspirant-leden en daarnaast uit toevallige baten.
2. De hoogte van de bijdrage van de leden en aspirant-leden voor het eerstvolgende verenigingsjaar wordt, met inachtneming van de regels 

van KI en KI-EF, vastgesteld door de Algemene Vergadering tijdens het Congres, op basis van de alsdan te presenteren begroting.

Artikel 31
1. Uiterlijk op eenendertig december, volgend op het einde van het voorgaande verenigingsjaar, dient de Districtspenningmeester de 

financiële afrekening over het afgelopen boekjaar in bij het zojuist afgetreden Algemeen Bestuur, onder overlegging van alle bescheiden en 
gegevens die nodig zijn ter beoordeling van het in dat boekjaar gevoerde financiële beleid en de gevoerde financiële administratie.

2. In geval de Districtspenningmeester niet aan deze verplichtingen voldoet, draagt het in functie zijnde Dagelijks Bestuur - zonodig door 
tussenkomst van de Immediate-Past-Gouverneur - er zorg voor dat de bedoelde afrekening met bescheiden en gegevens zo spoedig 
mogelijk beschikbaar komt.

3. Het afgetreden Algemeen Bestuur stelt het financiële verslag over zijn - inmiddels -afgelopen verenigingsjaar vast.
4. De in lid 1 bedoelde afrekening wordt onderzocht door een door de Algemene Vergadering benoemde “Kascommissie” van ten minste drie 

(3) leden, die geen lid zijn of zijn geweest van het fungerende of in het betrokken verenigingsjaar gefungeerd hebbend Algemeen Bestuur.
 De Kascommissie heeft inzage in alle bescheiden en in de kas van het District. Over de bevindingen van haar onderzoek brengt zij 

schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering.
5. Het Algemeen Bestuur legt tijdens het Congres de Algemene Vergadering het, door het afgetreden Algemeen Bestuur vastgestelde, 

financieel jaarverslag van de Districtspenningmeester van het voorafgaande boekjaar ter goedkeuring voor, vergezeld van controle de 
verklaring van de accountant.  indien geen Kascommissie meer is benoemd.

6.     De Algemene Vergadering kan het besluit nemen het financiële onderzoek en het verslag van de Kascommissie, zoals bepaald in de leden 
4 en 5 van dit artikel, in handen te leggen van een accountant, welke in de plaats treedt van de Kascommissie. In het Huishoudelijk 
Reglement zal een en ander nader worden geregeld. Vanaf het moment dat de accountant wordt belast met de taken zoals in lid 4 bepaald 
vervangt de accountantscontrole de taken van de Kascommissie en wodrt geen Kascommissie benoemd.

7. De Gouverneur zal vervolgens de Algemene Vergadering het voorstel doen de betreffende Penningmeester te déchargeren voor het 
gevoerde financiële beleid.

 Als die goedkeuring niet wordt verleend, neemt de Algemene Vergadering, eventueel op voorstel van het fungerend Algemeen Bestuur, 
zodanige maatregelen als in het belang van het District nodig zijn.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 32
1. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen tijdens een bijeenkomst van de Algemene Vergadering, waarin ten 

minste de helft van het aantal clubs van het District is vertegenwoordigd, met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3e) gedeelte 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Als in de bijeenkomst van de Algemene Vergadering, als bedoeld in lid 1, niet het vereiste aantal clubs is vertegenwoordigd, roept het 
Algemeen Bestuur uiterlijk binnen zes (6) maanden opnieuw de Algemene Vergadering bijeen. In die bijeenkomst van de Algemene 
Vergadering kan, ongeacht het aantal vertegenwoordigd zijnde clubs, een besluit tot wijziging van de Statuten worden genomen met een 
meerderheid van tweederde (2/3e) gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. De oproep voor de in lid 1 en lid 2 genoemde bijeenkomsten van de Algemene Vergadering bevat het voorstel tot wijziging van de Statuten.
4. Een wijziging van de Statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 Het Algemeen Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waarin het District zijn zetel heeft. 

OPHEFFING

Artikel 33
1. Een besluit tot opheffing van het District kan slechts genomen worden in een bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarin ten minste 

tweederde (2/3e) gedeelte van het aantal clubs van het District is vertegenwoordigd, met een meerderheid van tweederde (2/3e) gedeelte 
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Als in de bijeenkomst van de Algemene Vergadering, zoals bedoeld in lid 1, niet het vereiste aantal clubs is vertegenwoordigd, roept het 
Algemeen Bestuur uiterlijk binnen zes (6) maanden opnieuw de Algemene Vergadering bijeen.

 In die bijeenkomst van de Algemene Vergadering kan, ongeacht het aantal vertegenwoordigd zijnde clubs, het besluit tot opheffing worden 
genomen met een meerderheid van tweederde (2/3e) gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. De oproep voor de in lid 1 en 2 genoemde bijeenkomsten van de Algemene Vergadering bevat het voorstel tot opheffing van het District.
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Artikel 34
1.  Een besluit tot opheffi ng van het District regelt tevens de vereffening, die, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt, door het 

Algemeen Bestuur geschiedt.
2.  Een eventueel batig saldo wordt besteed voor een door de Algemene Vergadering aan te wijzen doel, dat in overeenstemming is met 

de doelstellingen en activiteiten van KI en KI-EF.
3.  Voor zover nodig voor de vereffening blijft het District voortbestaan en blijven deze Statuten en de dan geldende Reglementen zoveel 

mogelijk van kracht. Tijdens de vereffening worden in eventuele stukken en aankondigingen van het District aan zijn naam toegevoegd 
de woorden “in liquidatie”.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 35
1. 1. Deze Statuten behoeven, evenals alle wijzigingen of toevoegingen, de goedkeuring van 
 KI-EF. en KI.
2. In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, besluit de Algemene Vergadering, met dien verstande dat in spoedeisende gevallen 

het Algemeen Bestuur een voorlopige voorziening kan treffen.
3. Als het Algemeen Bestuur een voorlopige voorziening treft, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de clubs.
 Zonodig belegt het Algemeen Bestuur een buitengewone bijeenkomst van de Algemene Vergadering.

Artikel 36
Waar in bepalingen van deze Statuten, die betrekking hebben op personen, een mannelijk persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend of betrekkelijk 
voornaamwoord wordt gebruikt, is daaronder tevens begrepen het overeenkomende vrouwelijke voornaamwoord..

De aanvullingen en wijzigingen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de AlgemeneVergadering tijdens het Congres, gehouden op 
16 april 2011” te Zierikzee, waarbij de inwerkingtreding van de bovenstaande aangevulde en gewijzigde Statuten ingaan nadat 
daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Het Algemeen Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waarin het District zijn zetel heeft. 
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