
 STATUTEN 
VERENIGING VAN OUD BP MEDEWERKERS 
 
 
Naam Leden 
Artikel 1 Artikel 4 
1.2 De vereniging is genaamd: Leden kunnen zijn: 
 VERENIGING VAN OUD BP MEDEWERKERS a zij, die een pensioen van de Stichting Pensioenfonds 
 (bij afkorting genaamd VOBP)  BP ontvangen en bij BP of bij daarin opgegane of 
1.2 Zij heeft haar zetel te Herveld, gemeente Overbetuwe.  daarmee gelieerde holding- en werkmaatschappijen 
  het belangrijkste deel van hun werkzame leven heb 
Duur  ben doorgebracht, dan wel daarbij hun werkzame 
Artikel 2  leven hebben beëindigd, 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. b zij, die in het kader van tussen de partners in een 
  collectieve arbeidsovereenkomst afgesproken rege- 
Doel  ling betreffende een vervroegde uittredingsmogelijk 
Artikel 3  heid in afwachting van hun pensioen hun dienstbe 
De vereniging stelt zich ten doel:  trekking bij BP of bij daarin opgegane of daarmee 
Het behartigen van de algemene belangen van  gelieerde holding- en werkmaatschappijen hebben 
BP gepensioneerden, BP Vutters en BP 55plus-  beëindigd (VUT, 55plus of daarmee gelijkstaande 
sers, alsmede hun weduwen/weduwnaars ten  regeling), 
aanzien van onder andere aanspraken op pen- c op grond van regelingen ten aanzien van arbeidson- 
sioen van BP, ziektekosten en andere belangen  geschiktheid uit dienst zijn getreden, 
op sociaal-economisch terrein, alsmede de infor-  d weduwen en weduwnaars van onder a, b en c hier- 
matie van en de communicatie met BP boven bedoelden. 
 
Zij tracht haar doel te bereiken door:  Aanmelding 
• het onderhouden van contact met het management Artikel 5 
 van BP, de ondernemingsraad(en) van BP en het Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk 
 bestuur van de Stichting Pensioenfonds BR  bij de secretaris. 
* het houden van contact met landelijke organisaties 
 van verenigingen van gepensioneerden (zoals Ledenregister 
 NVOG)  Artikel 6 
* het realiseren van medezeggenschap ten aanzien Het bestuur houdt een register, waarin de namen en 
 van pensioenaangelegenheden door deelname in adressen van alle leden zijn opgenomen. 
 het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP en/of 
 deelname in een deelnemersraad van dat fonds.  Toelating 
• het kiezen dan wel voordragen van leden voor het Artikel 7 
 bestuur van de hiervoor genoemde stichting en/of 7.1 Het bestuur beslist over de toelating van leden. 
 de deelnemersraad van die stichting. 7.2 Weigering van het lidmaatschap wordt binnen 
• het informeren van dan wel bewerkstelligen dat haar  twee maanden na aanmelding schriftelijk en 
 leden geïnformeerd worden met betrekking tot pen-  gemotiveerd aan betrokken meegedeeld. 
 sioenaangelegenheden, ziektekosten en BP in het 7.3 Bij niet toelating als lid kan de algemene leden 
 algemeen.   vergadering alsnog tot toelating besluiten 
* alle overige middelen welke met het oog op het 7.4 Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk. 
 bereiken van het doel nuttig enlof wenselijk worden 
 geacht. 
 
 
 
 
 



 
Einde lidmaatschap  de vergadering meegedeeld. De voordracht door 
Artikel 8         de leden moet twee weken voor de datum van 
Het lidmaatschap eindigt:  de algemene vergadering schriftelijk bij de secre- 
a  door het overlijden van het lid;  taris zijn ingediend, voorzien van een akkoord 
b  door schriftelijk opzegging van het lid voor de vijf-  verklaring van de voorgedragene. De voordrach- 
 tiende november van een kalenderjaar;  ten vormen samen een bindende voordracht. Is 
c  door opzegging door het bestuur namens de vereni-  geen voordracht gemaakt, dan is de algemene 
 ging wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen  ledenvergadering vrij in de keuze. 
 aan de vereisten van het lidmaatschap in de statu- 11.3 Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, 
 ten gesteld, alsmede wanneer redelijkerwijs van de  een secretaris en een penningmeester aan. Het 
 vereniging niet gevergd kan worden om het lid-  kan voor elk hunner uit zijn midden een vervan- 
 maatschap te laten voortduren. Van het besluit tot  ger aanwijzen. Een bestuurslid kan meerdere 
 opzegging van het lidmaatschap staat de betrokke-  functies vervullen. 
 ne, binnen een maand na ontvangst van de kennis- 11.4 De bestuursleden worden benoemd voor een 
 geving van het besluit, beroep open op de algeme-  tijdvak van drie jaar. Per jaar, lopende tot de 
 ne ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn  eerstvolgende algemene ledenvergadering, treedt 
 en hangende het beroep is het lid geschorst;  een derde van de bestuursleden af, volgens een 
d door ontzetting, deze kan worden uitgesproken  door het bestuur op te maken rooster van aftre- 
 door de algemene ledenvergadering, wanneer een  den. De dan aftredende bestuursleden zijn her- 
 lid in strijd met de statuten, reglementen of beslui-  kiesbaar, opnieuw voor een tijdvak van drie jaar. 
 ten van de vereniging handelt, of de vereniging op   Van het eerst benoemde bestuur treedt in de vol 
 onredelijke wijze benadeelt.  gende twee jaar telkens een derde af. Een aftre- 
   dend bestuurslid is ten hoogste tweemaal herbe- 
Jaarlijkse bijdragen  noembaar. 
Artikel 9 11.5 Bestuursleden worden door of vanwege de vere- 
De leden zijn gehouden tot betalen van een jaarlijkse  niging niet bezoldigd. 
bijdrage, die door de algemene leden vergadering zal 
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën Einde bestuurslidmaatschap 
worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage beta- Artikel 12 
len. Bijvoorbeeld gepensioneerden en de weduwen/ 12.1 Eik bestuurslid kan te allen tijde door de algeme- 
weduwnaars van die gepensioneerden.  ne ledenvergadering worden ontslagen of 
  geschorst - ook wanneer hij of zij voor een 
Geldmiddelen  bepaalde tijd is benoemd. 
Artikel 10 12.2 Een schorsing die niet binnen drie maanden 
Geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:   wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, 
a bijdragen van de leden,  eindigt door verloop van die termijn. 
b donaties, en 12.3 Ten aanzien van het rooster van aftreden wordt 
c overige bronnen.  verwezen naar artikel 11.4. 
 12.4 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
Bestuur  a door het eindigen van het lidmaatschap van 
Artikel 11   de vereniging, 
11.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten  b door het bedanken als bestuurslid, en 
        hoogste negen personen, die door de algemene  c door overlijden. 
        ledenvergadering uit de leden worden benoemd. 
11.2 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit Bestuurstaken en vertegenwoordiging 
        een of meerdere voordrachten. Tot opmaken van Artikel 13 
        een voordracht zijn bevoegd: zowel het bestuur 13.1 Het bestuur is belast met de leiding van de vere- 
        als tien van de stemgerechtigde leden. De voor-  niging en kan zich door derden daartoe laten 
        dracht van het bestuur wordt bij oproeping voor   adviseren. 
 
 
 
 
 
 



 
13.2 Van de besluitvorming in elke bestuursvergade-  inzage van relevante boeken en bescheiden van 
 ring wordt door de secretaris en verslag opge-  de vereniging te geven. Goedkeuring van de 
 maakt, dat door voorzitter en secretaris worden  jaarrekening door de algemene ledenvergadering 
 ondertekend. Bij Huishoudelijk Reglement kun-  strekt tot decharge van het bestuur. Het bestuur 
 nen nadere regelen aangaande vergaderingen en  is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel 
 de besluitvorming door het bestuur worden  tenminste tien jaar te bewaren. 
 gegeven. 
13.3    Indien het aantal bestuursleden beneden de drie Algemene ledenvergadering 
 is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is ech- Artikel 15 
 ter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 15.2 Aan de algemene ledenvergadering komen in de 
 ledenvergadering te beleggen waarin de voorzie-  vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
 ning in de open plaats aan de orde komt.  de wet of de statuten aan het bestuur zijn opge- 
13.4    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoorde-  dragen. 
 lijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 15.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het 
 doen uitvoeren door commissies die door haar  verenigingsjaar wordt een algemene ledenverga- 
 daarvoor zijn benoemd.  dering - de jaarvergadering - gehouden. 
13.5    De vereniging wordt in en buiten rechte 15.3 Algemene ledenvergaderingen worden voorts 
 vertegenwoordigd:  gehouden zo dikwijls het bestuur wenselijk acht. 
 a hetzij door het bestuur:  Het bestuur is verplicht een algemene ledenver- 
 b hetzij door twee gezamenlijk handelende  gadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek 
  daartoe bevoegde leden van het bestuur.  van ten minste 1 /10 (eentiende) van de leden. 
    De bijeenroeping dient dan te geschieden binnen 
Jaarverslag, rekening en verantwoording  een termijn van ten hoogste vier weken. Indien 
Artikel 14          aan dit verzoek binnen de gestelde termijn geen 
14.1    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoe-  gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 
 stand van de vereniging zodanige aantekeningen  zelf tot bijeenroeping overgaan. 
 te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten 15.4   In de jaarvergadering komen onder meer aan de 
 en verplichtingen kunnen worden gekend.  orde: 
14.2    Het bestuur brengt op een algemene ledenverga-  a. het verslag van het bestuur over de gang van 
 dering binnen zes maanden na afloop van het  zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in 
 verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze  het afgelopen verenigingsjaar, 
 termijn door de algemene ledenvergadering, zijn  b. de jaarrekening met het verslag van de kas 
 jaarverslag uit en doet, onder overlegging van  commissie, 
 een balans en een staat van baten en lasten  c. de benoeming van de leden van de kascom 
 (hierna te noemen: de jaarrekening), rekening en  missie voor het lopende jaar, 
 verantwoording over zijn in het afgelopen jaar  d. voorziening in eventuele vacatures 
 gevoerde beleid. De jaarrekening wordt door alle  e. de begroting voor het lopende jaar 
 bestuurders ondertekend.  f. het vaststellen van de jaarlijkse contributie(s 
14.3    De algemene ledenvergadering benoemt uit de 15.5   Van een algemene ledenvergadering worden 
 leden een kascommissie van tenminste twee per-  door de secretaris of een ander door de voorzitter 
 sonen en één reserve lid, die geen deel uit  daartoe aangewezen persoon notulen gehouden 
 mogen maken van het bestuur. Leden zitten  die in een volgende algemene ledenvergadering 
 maximaal twee jaar in de kascommissie; bij voor-  worden vastgesteld. 
 keur treedt één lid per jaar af. 
 De kascommissie onderzoekt na afloop van het Plaats, oproeping en toegang tot 
 verenigingsjaar de jaarrekening en brengt verslag de algemene ledenvergadering 
 van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht Artikel 16 
 aan de commissie alle door haar gewenste inlich- 16.1 De algemene ledenvergadering wordt gehouden 
 tingen te verschaffen en de door haar gewenste  op een door het bestuur vast te stellen - centraal 
    in Nederland gelegen- plaats. 
 
 
 
 
 



 
 
 
  17.7 Bij staking van stemmen over zaken is het voor 
16.2 De oproeping tot de algemene ledenvergadering stel verworpen. 
 geschiedt schriftelijk aan de adressen van de 
 leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel Statutenwijziging en ontbinding 
 7, doch kan ook door convocatie in een vereni- Artikel 18 
 gingsorgaan dat naar alle leden verstuurd wordt. 18.1 Een besluit tot wijziging van de statuten of tot 
 De termijn van oproeping bedraagt tenminste  ontbinding van de vereniging kan slechts worden 
 twee weken. Bij de oproeping worden de te  genomen in algemene ledenvergadering waarbij 
 behandelen agendapunten vermeld.  tenminste de helft van de leden aanwezig is (per 
16.3 Toegang tot de algemene ledenvergadering heb-          soonlijk of via een volmacht) en met een meer 
 ben alle leden van de vereniging. Geen toegang  derheid van tenminste drie/vierde van de uitge- 
 hebben geschorste leden. Over de toelating van  brachte stemmen. In de oproep voor deze verga 
 anderen beslist het bestuur.  dering moet het te behandelen onderwerp wor- 
   den vermeld. Blijkt tijdens de vergadering dat het 
Leiding en besluitvorming  vereiste quorum niet aanwezig is dan dient 
algemene ledenvergadering  binnen twee weken opnieuw een algemene 
Artikel 17          ledenvergadering uitgeschreven te worden waar 
17.1 De algemene ledenvergadering wordt voorgeze-          in het voorstel tot statutenwijziging dan wel ont- 
 ten door de voorzitter van het bestuur en bij  binding behandeld wordt. Voor die tweede ver- 
 diens afwezigheid door een der andere bestuurs-  gadering is geen quorum vereist, maar wel de 
 leden.  gekwalificeerde meerderheid (3/4 van de stem 
17.2 leder lid heeft een stem. Een lid kan zijn stem  men). 
 door een schriftelijk gemachtigd ander lid uit- 18.2 leder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van 
 brengen, met dien verstande dat een lid in totaal  een besluit van de algemene ledenvergadering 
 niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen. De  tot wijziging van de statuten de notariële akte 
 schriftelijke machtiging moet voor de vergadering  houdende statutenwijziging te passeren. 
 aan de voorzitter worden getoond. 18.3 De vereffening geschiedt door het bestuur. Over 
17.3 Alle besluiten worden genomen bij volstrekte  de bestemming van een na vereffening overblij- 
 meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij in  vend batig saldo beslist de algemene ledenver- 
 deze statuten anders is bepaald.  gadering tegelijk met het besluit tot ontbinding. 
17.4 De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mon 
 delijk wordt gestemd. Schriftelijke stemming Huishoudelijk reglement 
 geschiedt met ongetekende briefjes. Artikel 19 
 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij 19.1 De algemene ledenvergadering kan een huishou- 
 een lid hoofdelijke stemming verlangt. Een  delijk reglement vaststellen. 
 hoofdelijke stemming over een persoon of perso- 19.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd 
 nen vindt altijd schriftelijk plaats.  zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 
17.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde  recht bevat, noch met de statuten. 
 worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
17.6 Indien bij een verkiezing van personen niemand Geschillen 
 de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft Artikel 20 
 een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan In alle gevallen waarin deze statuten, de reglementen 
 weer niemand de volstrekte meerderheid verkre- of wet niet voorzien, of bij geschillen betreffende de 
 gen, dan wordt herstemd tussen de beide perso- uitleg van de statuten of de reglementen, beslist het 
 nen, die bij de tweede stemming het grootste bestuur. 
 aantal stemmen op zich verenigd hebben en is 
 degene gekozen, op wie dan de meeste stem 
 men zijn uitgebracht. Bij staking van de stemmen 
 beslist de voorzitter. 
 


