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Statuten van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 
Geldend per 18 februari 2008 

 
Naam, Zetel 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam van: Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars. 

2. Zij is gevestigd te Amsterdam en aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 
Doel 

Artikel 2 

De vereniging heeft ten doel: 

- op te treden als vakbond voor alle beeldende kunstenaars; 

- het behartigen van de maatschappelijke en stoffelijke belangen van beeldende kunstenaars vanuit 

het perspectief van sociaal/maatschappelijke rechtvaardigheid; 

- het versterken van de belangstelling voor beeldende kunst en het ijveren voor structuren die 

verregaande integratie van beeldende kunst in de maatschappij bevorderen. 

 
Middelen 

Artikel 3 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

- zich in te zetten voor het ontwikkelen en in stand houden van een samenhangend kunst-, 

kunstenaars en cultuurbeleid waarin de positie van de kunstenaar en artistieke vrijheid wordt 

gegarandeerd; 

- te ijveren voor een goed accommodatie beleid voor scheppende kunstenaars; 

- te bewerkstelligen dat publiekrechtelijke lichamen als instellingen, stichtingen en commissies op 

democratische wijze hun activiteiten uitvoeren; 

- het geven van beroepenvoorlichting aan beeldende kunstenaars ter versterking van hun 

maatschappelijk positie in de samenleving; 

- samenwerking met organisaties waarmee gemeenschappelijke uitgangspunten bestaan; 

- het toepassen van andere wettelijke middelen die de gewenste doelstellingen kunnen realiseren. 

 
Leden 

Artikel 4 

1. De vereniging kent gewone leden, aspirantleden en ereleden. Waarin de Statuten sprake is van leden, 

worden hiermee deze drie categorieën bedoeld; 

2. Als gewoon lid en aspirant lid kunnen diegenen toegelaten worden, die de beeldende kunst als 

hoofdberoep beoefenen, of hiervoor in opleiding zijn. De voorwaarden voor het erelidmaatschap en de 

daarbij behorende procedure wordt per Huishoudelijk Reglement vastgesteld; 

3. De aanmelding voor een gewoon lidmaatschap of aspirant lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het 

bestuur van de vereniging. De voorwaarden tot toelating worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld; 

4. Rechten en plichten der leden worden, voor zover daartoe niet in deze Statuten is voorzien, geregeld 

bij een nader te noemen Huishoudelijk Reglement; 

5. Het lidmaatschap houdt op te bestaan door: 

 a. Schriftelijke opzegging aan het bestuur, tenminste één maand voor het einde van het lopende 

kalenderjaar; 

 b. Bij overlijden; 

 c. Royement. 

 

Rechten der leden 

Artikel 5 

De leden hebben het recht: 

1. Deel te nemen aan beraadslagingen, stemmingen en verkiezingen op de ledenvergaderingen, met dien 

verstande, dat de aspirant leden geen actief of passief kiesrecht hebben; 

2. Alle publicaties kosteloos, casu quo tegen de kostende prijs te ontvangen; 

3. Alle voordelen van de vereniging te genieten; 

4. Deel te nemen aan alle bijeenkomsten van de vereniging. 
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Plichten der leden 

Artikel 6 

De leden hebben de plicht: 

1. De bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement na te leven; 

2. De contributie tijdig te betalen. 

 
Strafbepalingen 

Artikel 7 

1. Leden die de plichten, omschreven in artikel 6 niet nakomen, of waarvan het optreden anderszins 

schadelijk is voor de belangen van de vereniging, kunnen onderworpen worden aan één van volgende 

maatregelen: 

 a. berisping; 

 b. schorsing; 

c.  royement. 

2. De procedure inzake berisping, schorsing en royement  is vastgesteld per Huishoudelijke Reglement; 

3. Bij wanbetaling kan door het bestuur tot royement worden besloten op voorstel van de penningmeester 

van de vereniging. 

 
Geldmiddelen 

Artikel 8 

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

 a. contributie van leden; 

b.  andere baten. 

2. Het beheer van de middelen berust bij de penningmeester. De controle op het beheer der gelden 

geschiedt door tenminste twee leden, aan te wijzen door de landelijke ledenvergadering. Zij brengen 

verslag uit aan de landelijke ledenvergadering, die de penningmeester dechargeert; 

3. Deze twee leden, tezamen de kascommissie vormend, kunnen geen functie in de vereniging vervullen 

als lid van het bestuur of als vertegenwoordigers namens de vereniging; 

4. Met een door de ledenvergadering van de vereniging vast te stellen regelmaat vindt 

accountantscontrole op de boekhouding en het financieel beheer plaats. 

 
Bestuur 

Artikel 9 

1. De vereniging heeft een bestuur bestaande uit maximaal tien leden; 

2. Het bestuur wordt gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; 

3. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar; 

4. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en kan besluiten om 

voor deze functie een plaatsvervanger aan te wijzen; 

5. De gewestelijke afdelingen hebben het recht een afvaardiging te zenden naar de vergaderingen van het 

landelijk bestuur. Ze hebben de status van waarnemer; 

6. De wijze van kandidaatstelling, verkiezing en aftreden van bestuursleden en waarnemers wordt 

geregeld bij Huishoudelijk Reglement. 

 
Dagelijks bestuur 

Artikel 10 

1. De dagelijkse leiding van de vereniging wordt gevoerd door een dagelijks bestuur, bestaande uit de 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de vereniging en hun plaatsvervangers; 

2. Twee leden van het dagelijks bestuur, van wie één de voorzitter, secretaris of penningmeester moet 

zijn, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte; 

3. Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, tot het sluiten van 

overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt. 
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Huishoudelijk reglement 

Artikel 11 

Werkwijze van het bestuur wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld. 

 
Gewestelijke en/ of plaatselijke afdelingen 

Artikel 12 

1. Er kunnen gewestelijke en/of plaatselijke afdelingen zijn ter behartiging van de gewestelijke en/of 

plaatselijke belangen, conform de algemene doelstellingen van de vereniging; 

2. Organisatie en werkwijze worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement; 

3. De gewestelijke en/of plaatselijke afdelingen kunnen een waarnemer afvaardigen naar vergaderingen 

van het landelijk bestuur. 

 
Ledenvergaderingen en jaarvergaderingen 

Artikel 13 

1. De ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur deze nodig oordeelt. Het bestuur is 

verplicht een ledenvergadering uit te schrijven, indien tenminste vijf en twintig leden dit verlangen en 

hun wens - met redenen omkleed - schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, alsdan zal de 

vergadering binnen vier weken moeten worden uitgeschreven. Indien het bestuur in gebreke blijft tot 

uitschrijving van een ledenvergadering kunnen de vijf en twintig leden overgaan tot het bijeenroepen 

van een ledenvergadering. Een aldus bijeengeroepen ledenvergadering wijst haar eigen voorzitter aan 

en kan rechtsgeldige besluiten nemen; 

2. Er is een jaarlijkse ledenvergadering ter behandeling van de jaarverslagen van secretaris en 

penningmeester, ter voorziening in bestuursvacatures, ter behandeling van begroting en werkplan voor 

het komende jaar en van alles wat dienstig is aan een behoorlijk beleid.  

3. De uitnodiging voor deze jaarvergadering geschiedt per brief en/of wordt vermeld in het 

verenigingsorgaan, tenminste twee weken tevoren, onder vermelding van de agenda. 

 
Stemmingen en besluiten 

Artikel 14 

1. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen, voor zover 

in deze statuten niet anders is bepaald. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken 

mondeling, tenzij anders wordt besloten. Onduidelijke, onvolkomen of niet ingevulde stembiljetten zijn 

van onwaarde. In geval van twijfel beslist de voorzitter. Bij staken van stemmen over personen, vindt 

herstemming plaats. Staken de stemmen bij een derde maal, dan is het voorstel verworpen. Stemmen 

bij acclamatie is mogelijk; 

2. Statutenwijzigingen en ontbinding van de vereniging dienen plaats te vinden volgens de procedure, 

aangegeven in artikel 16.  

 
Huishoudelijk reglement 

Artikel 15 

1. Ter uitvoering van bepalingen in de Statuten en tot regeling van huishoudelijke zaken van de vereniging 

en van de gewestelijke en/of plaatselijke afdelingen, geldt het in art 4 sub 3 en 4 bepaalde en het in 

de volgende artikelen genoemde Huishoudelijk Reglement; 

2. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld op de ledenvergadering van de vereniging met 

tenminste twee/derde meerderheid van de stemmen; 

3. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door de ledenvergadering, met 

tenminste twee/derde meerderheid van de stemmen; 

4. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Statuten. 

 
Statutenwijziging en ontbinding van de vereniging 

Artikel 16 

1. Deze Statuten kunnen worden gewijzigd en de vereniging kan worden ontbonden door een besluit van 

een daartoe bijeen te roepen ledenvergadering, waarbij tenminste tweederde van het totaal aantal 

leden aanwezig is en een meerderheid van twee/derde van het totaal aantal geldig uitgebrachte 

stemmen vereist is. Indien op deze vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, zal binnen twee 

maanden daarna een tweede vergadering worden belegd, met een zelfde agenda en behoorlijk 
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opgeroepen, waarin alsdan, ongeacht het aantal leden, met gewone meerderheid van stemmen kan 

worden besloten; 

2. Een voorstel tot Statutenwijziging of ontbinding kan worden gedaan door het bestuur of tenminste 

één/vijfde van het totale aantal leden. In geval van ontbinding bepaalt de ledenvergadering de 

bestemming van de eventuele baten der vereniging, met inachtneming van het bepaalde in het 

Burgerlijk Wetboek. 

 
Slotbepaling 

Artikel 17 

In alle gevallen waarin deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, besluit het bestuur. 

 

 

 

 


