Samenvatting Statuten
Deze samenvatting betreft de statuten, zoals aangepast op 8 maart 2018. Voor definities en details
wordt verwezen naar de notariële akte.

Doel van de vereniging
1. het behartigen van de sociale en economische belangen van het middenkader en hoger
personeel in dienst van een Chemie en/of Coatings bedrijf en in het bijzonder van haar
leden en in voorkomende gevallen hun nagelaten betrekkingen.
2. het weergeven van de zienswijze van haar leden in aangelegenheden van
sociaaleconomische en maatschappelijke aard en aan het aanwenden van invloed om
deze zienswijze te realiseren.
3. bij te dragen tot de goede verhoudingen binnen, en aan het welzijn van, het betreffende
Chemie en/of Coatings bedrijf.
Lidmaatschap
1. Leden kunnen zijn
a) werknemers die werkzaam zijn voor een of meerdere ondernemingen van een
Chemie en/of Coatings bedrijf
b) anders actieven (personen die vanuit hun dienstverband met een Chemie en/of
Coatings bedrijf zijn ontslagen en geen structurele betaalde arbeid verrichten,
vervroegd uitgetreden of gepensioneerd)
c) anderen die om bijzondere redenen tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen
worden toegelaten op grond van een besluit van het bestuur.
2. Geassocieerde leden van de vereniging kunnen zijn: (groepen van) natuurlijke personen
die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen. De betrekkingen
tussen de geassocieerde leden en de vereniging worden bij afzonderlijke overeenkomst
door het bestuur vastgesteld. In deze overeenkomst zal onder meer worden bepaald
welke artikelen van de statuten en het huishoudelijk reglement op het geassocieerd lid
van toepassing zullen zijn.
3. Ereleden zijn personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en
worden op voordracht van het bestuur als zodanig benoemd door de ledenraad.
Leden worden opgenomen in een register waarin namen, geboortedata, woonadressen, emailadressen en werkgegevens (onderneming en standplaats) zijn opgenomen.
Aanmelding geschiedt bij het secretariaat. Toelating tot het lidmaatschap kan uitsluitend bij
gemotiveerde beslissing worden geweigerd. Tegen een besluit tot weigering staat beroep
open bij de ledenraad.
Het lidmaatschap eindigt door:
a) schriftelijke opzegging door het lid aan het secretariaat tegen het eind van enig
verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie (3)
maanden;
b) schriftelijke opzegging door het lid aan het secretariaat binnen één maand na
kennisgeving van een contributieverhoging;

c) schriftelijke opzegging door het bestuur, wanneer een lid de uit het lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen;
d) overlijden;
e) royement, uit te spreken door de ledenraad al dan niet op voordracht van het bestuur
op grond van:
(1) het feit, dat het desbetreffende lid in strijd handelt met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging;
(2) het feit, dat het desbetreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4. Het lid kan door het bestuur worden geschorst voor de duur van ten hoogste drie
kalendermaanden
5. Het lidmaatschap van geassocieerde leden eindigt op de in de overeenkomst
opgenomen en beschreven wijze.
Het lid kan ter zake van schorsing, royement, dan wel opzegging van zijn lidmaatschap door
de vereniging, in beroep gaan bij de ledenraad.
Rechten en verplichtingen
1. De rechten van de leden op collectieve- en individuele belangenbehartiging voor de
vereniging worden nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement.
2. De leden zijn gedurende het hele verenigingsjaar contributie verschuldigd behoudens
kwijtschelding door het bestuur.
3. Leden zijn gehouden de gegevens, of wijzigingen daarvan, die relevant zijn voor het
ledenregister onverwijld te verstrekken aan het bestuur.
Ledenraad
1. Algemeen
De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit afgevaardigden en wordt in deze
statuten ledenraad genoemd. Zij is het wetgevende en mitsdien hoogste orgaan van de
vereniging.
2. Taken en bevoegdheden.
a. De ledenraad is als hoogste beleidsorgaan binnen de vereniging verantwoordelijk
voor de vaststelling van het verenigingsbeleid en stelt tevens de begroting en
jaarrekening van de vereniging vast.
b. De ledenraad is met name belast met:
1. het machtigen van het bestuur inzake het sluiten en wijzigen van
Collectieve Arbeidsovereenkomsten;
2. het adviseren ten aanzien van het meerjarenplan van de UOV en het
aansluiten van andere organisaties bij de UOV;
3. jaarlijkse vaststelling van de begroting van de vereniging;
4. vaststelling van de jaarrekening;
5. vaststelling van de jaarlijkse contributie;
6. benoeming in, schorsing en ontheffing uit de functie van bestuurslid;
3. Samenstelling
a. De ledenraad bestaat uit leden en evenveel plaatsvervangende leden. De wijze
van verkiezing is geregeld in het huishoudelijk reglement. Daarbij wordt

gewaarborgd dat elk lid van de vereniging door middel van een stemming invloed
heeft op het verkiezen van een afgevaardigde;
b. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de ledenraad.
4. Voorzitter
a. De vereniging kent een voorzitter die binnen het bestuur wordt aangewezen;
b. De voorzitter is qualitate qua voorzitter van de ledenraad.
5. Vergaderingen ledenraad
a. De ledenraad staat onder leiding van de voorzitter van de vereniging. De
ledenraad vergadert ten minste tweemaal per kalenderjaar.
b. Een vergadering waarom door de leden wordt verzocht, wordt door het bestuur
bijeengeroepen binnen een termijn van vier weken na ontvangst van het verzoek.
Indien het bestuur aan dit verzoek binnen twee weken geen gevolg geeft, hebben
de verzoekers het recht zelf de vergadering bijeen te roepen.
c. Het bestuur roept de ledenraad bijeen ten minste acht dagen vóór de datum van
de vergadering.
d. De ledenraad kan een aantal van zijn taken delegeren aan de commissies.
e. Indien het vereiste aantal leden van de ledenraad niet aanwezig is, wordt een
nieuwe vergadering op een termijn van ten minste veertien dagen later
vastgesteld.
f. Alle overige taken, werkzaamheden en bevoegdheden van de ledenraad worden
bij huishoudelijk reglement bepaald.
Bestuur
1. De vereniging kent een bestuur, dat met name is belast met de dagelijkse gang van zaken
van de vereniging. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Uit hun midden
komen de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging;
a. Het bestuur is belast met de voorbereiding van beleidsstandpunten van de
vereniging ten behoeve van de besluitvorming in de ledenraad;
b. Het bestuur brengt elke ledenraadvergadering verslag uit aan de ledenraad
omtrent de voorgang en uitvoering van het verenigingsbeleid. Het bestuur is
voor zijn beleid en de uitvoering daarvan verantwoording schuldig aan de
ledenraad.
2. de leden van het bestuur worden gekozen door de ledenraad uit de leden van de
vereniging.
3. Het bestuur kan tevens bij of krachtens de statuten taken delegeren.
4. De voorzitter en een tweede bestuurslid zijn, na voorafgaande toestemming door de
ledenraad, samen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenraad voor besluiten tot:
a. het aangaan van rechtshandelingen die een waarde van meer dan tien duizend
euro (€ 10.000,00) vertegenwoordigen.
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van registergoederen;
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;

d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging
verleend bankkrediet;
e. het optreden in rechte, doch met uitzondering van die rechtsmaatregelen, die
geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van (collectieve) arbeidsovereenkomsten;
g. het huren van professionele dienstverlening ter ondersteuning van de vereniging
bij het realiseren van haar doelstellingen;
h. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
6. Naast de hierboven omschreven gevallen legt het bestuur alle aangelegenheden aan de
ledenraad voor, die van zodanig belang zijn, dat raadpleging van of goedkeuring door de
ledenraad naar het oordeel van het bestuur gewenst is.
7. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dat nodig
oordelen. De secretaris roept de vergadering bijeen.
Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door minimaal twee leden van het bestuur
tezamen.
2. Bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt de vereniging, krachtens
volmacht, vertegenwoordigd door de daarmee belaste belangenbehartiger tezamen met
een lid van het bestuur.
Groepen
De ledenraad bepaalt op voorstel van het bestuur welke verenigingslocaties worden
gevormd. Voorts bepaalt de ledenraad welke andere groepen worden gevormd.
Geldmiddelen
1. De ontvangsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van leden;
b. eventuele andere baten;
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer der geldmiddelen, fondsen en andere
eigendommen van de vereniging. Ten minste eenmaal per jaar legt het bestuur rekening
en verantwoording af aan de ledenraad.
Rekening en verantwoording
1. Het bestuur brengt op een ledenraadvergadering binnen zes maanden na afloop van een
kalenderjaar zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording over zijn bestuur.
2. De ledenraad benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en

verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenraad schriftelijk verslag van haar
bevindingen uit.
Begroting
Het bestuur legt op een ledenraadvergadering, te houden voor één (1) december van het
lopende boekjaar, een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende kalenderjaar,
met toelichting, ter vaststelling voor.
Reglementen
1. De ledenraad stelt bij twee derde meerderheid van stemmen een huishoudelijk
reglement vast, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten.
2. De ledenraad stelt bij twee derde meerderheid van stemmen afzonderlijke reglementen
vast die statutair vereist zijn en voorts, telkens als daaraan behoefte blijkt te bestaan.
Collectieve arbeidsovereenkomsten
De vereniging is bevoegd collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Het bij een
collectieve arbeidsovereenkomst betrokken lid is door het lidmaatschap gehouden de
bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomsten te goeder trouw na te komen.
Stemmen
1. Stemrecht kan alleen persoonlijk of door een ontvangen machtiging worden
uitgeoefend.
2. Over personen moet schriftelijk worden gestemd.
3. Over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk worden gestemd, dit ter beoordeling van
de voorzitter van het betreffende orgaan.
4. Een belangenbehartiger kan binnen zijn verantwoordelijkheid en taakgebied leden
schriftelijk raadplegen, dan wel hen verzoeken schriftelijk stem uit te brengen over aan
de orde zijnde zaken. Nadere regels daaromtrent, alsook omtrent eventuele andere
wijzen van stemmen, worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
Wijziging van de statuten
1. Tot wijziging van deze statuten kan alleen rechtsgeldig worden besloten in een tot dat
doel bijeengeroepen vergadering van de ledenraad, waarin ten minste twee derde van
het aantal leden aanwezig is en waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien
dagen. De vergadering beslist met twee derde meerderheid van stemmen.
3. De tekst van de voorgestelde wijziging dient tenminste 5 dagen voor aanvang van de in
lid 1 bedoelde vergadering ter kennis te worden gebracht van de leden.
4. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt in een ten minste veertien dagen
later te houden vergadering van de ledenraad het voorstel opnieuw in stemming
gebracht. De vergadering beslist dan met twee derde meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
Wijzigingen van deze statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
Duur van de vereniging, ontbinding en vereffening
De vereniging is opgericht op elf april negentienhonderd zeventig en aangegaan voor
onbepaalde tijd. Ontbinding van de vereniging heeft plaats krachtens een besluit van de
ledenraad, tot stand gekomen op dezelfde wijze als voor wijziging van deze statuten.
Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging treden de leden van het
bestuur als zodanig op tenzij anders bepaald in het besluit tot ontbinding. De vereffening
eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De ledenraad beslist bij het besluit tot ontbinding tevens over de bestemming van het batig
saldo van de ontbonden vereniging, met dien verstande dat, voor zover het aan de leden
wordt uitgekeerd, de geassocieerde leden niet tot een uitkering gerechtigd zijn.
Geschillen
Bij geschillen waarin deze statuten en de wet niet voorzien beslist het bestuur. Van deze
beslissing staat beroep open bij de ledenraad, welk beroep, met redenen omkleed,
schriftelijk bij het bestuur moet worden ingediend.
Algemene bepalingen
Bij toetreding tot het lidmaatschap verklaart het lid deze statuten en het op grond van deze
statuten vastgesteld huishoudelijk reglement voor zich bindend. Statuten en huishoudelijk
reglement worden op een door het bestuur vast te stellen wijze aan belanghebbenden
bekend gemaakt en worden uit dien hoofde geacht aan belanghebbenden bekend te zijn.
Onbekendheid met de bepalingen van deze statuten en van het op grond van deze statuten
vastgesteld huishoudelijk reglement zal het lid, ingeval van overtreding, niet ontheffen van
de uit die overtreding voortvloeiende aansprakelijkheid tegenover de vereniging.

