
Artikel  1.  Naam, Zetel en Duur
1. De vereniging draagt de naam MKB Deventer. Zij wordt in de statuten verder 

aangeduid als de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Deventer.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het boekjaar valt samen met het 

kalenderjaar.

Artikel  2.  Doel
Het doel van de vereniging is:
1. Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en 

ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en beroep in Deventer -hierna te 
noemen ondernemers-, uitgaande van de ondernemersgewijze produktie en 
distributie van goederen en diensten;

2. Het weergeven van de zienswijze van de ondernemers in met name Deventer 
aangelegenheden van sociaal-economische en maatschappelijke aard en het 
aanwenden van invloed om deze zienswijze te realiseren.

3. Het stimuleren van samenwerking van ondernemers en ondernemersorganisaties 
op lokaal en regionaal niveau.

Artikel  3.  Middelen
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
1. Haar invloed uit te oefenen bij het gemeentebestuur van Deventer,  andere 

overheden, organisaties en Koninklijke Vereniging MKB- Nederland;
2. Het bevorderen van samenwerking tussen de leden en groeperingen ervan;
3. Het verstrekken van adviezen aan haar leden;
4. Het bestuderen van vraagstukken op sociaal en economisch gebied in de meest 

ruime zin;
5. Het vertegenwoordigen van de leden in de daarvoor in aanmerking komende 

organen, kommissies en werkgroepen;
6. Het onderhouden van kontakten met en deelnemen aan aktiviteiten van Koninklijke 

Vereniging MKB-Nederland;
7. Het houden van vergaderingen en themabijeenkomsten ter bespreking van 

onderwerpen in verband met het doel der vereniging;
8. Alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel van de vereniging 

kunnen bijdragen.

Artikel  4.  Lidmaatschap
1. De vereniging kent de volgende leden:

A. Ondernemers met aktiviteiten in Deventer die het doel van de vereniging 
onderschrijven. Zij kunnen zich wijk- of branchegericht organiseren.

B. Buitengewone leden die de statuten onder-schrijven en de vereniging willen 
ondersteunen.

C. Leden van verdienste, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging 
als zodanig door de ledenvergadering zijn be-noemd.

2. Het bestuur beslist over de toelating als lid; bij niet-toelating kan de 
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. De leden zijn verplicht:
A. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven;
B. de belangen van de vereniging niet te schaden;

4. Elk lid van de vereniging is ook lid van de Koninklijke Vereniging MKB Nederland.
Artikel  5.  Einde van het lidmaatschap



1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
A. schriftelijke opzegging aan de sekretaris met inachtneming van een opzegtermijn 

van drie maanden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar 
eindigt, blijft de jaarlijkse kontributie geheel ver-schuldigd behoudens 
bijzondere omstandigheden door het bestuur te bepalen;

B. schriftelijke opzegging, met opgave van redenen, door het bestuur in geval het lid 
niet meer voldoet aan de vereisten, door deze statuten aan het lidmaatschap 
gesteld of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren, in welk geval tot één maand na ontvangst van 
opzegging beroep op de ledenvergadering open staat, welke alsdan op de 
eerstvolgende ledenvergadering op dit beroep zal beslissen. Dit beroep heeft 
geen opschortende werking;

C. overlijden, in geval van verlies van het vrije beheer over zijn vermogen  en 
royement uitgesproken door de ledenvergadering.

2. Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten te 
loor gaan.

3. Het bestuur kan een lid schorsen tot uiterlijk de eerstvolgende ledenvergadering, 
indien het lid naar het oordeel van het bestuur in strijd handelt met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. De ledenvergadering zal besluiten tot opheffing van de schorsing 
dan wel tot royement.

Artikel  6.  De ledenvergadering
1. De ledenvergadering vertegenwoordigt de leden en is het hoogste orgaan.
2. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door wet of de 

statuten aan andere organen zijn opgedragen. In het bijzonder:
A. benoemt, schorst en ontslaat hij het bestuur;
B. bepaalt hij het beleid van de vereniging;
C. stelt hij de begroting en de jaarrekening vast.

3. De ledenvergadering wordt tenminste twee keer per jaar bijeengeroepen door het 
bestuur, en voorts zo vaak, als het bestuur nodig oordeelt.
De ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur of op de wijze als 
voorzien in artikel zes lid vier van de statuten, door middel van een schriftelijk 
oproep, welke behoudens in spoedeisende gevallen, tenminste veertien dagen vóór 
de datum van de ledenvergadering moet worden verzonden, vermeldende tijd en 
plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

4. Het bestuur roept voorts een ledenvergadering bijeen op schriftelijk verzoek van 
één tiende gedeelte van het aantal of tenminste dertig leden. Het verzoek vermeld 
de in deze vergadering te behandelen onderwerp en is vergezeld van een 
toelichting. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering 
op termijn niet langer dan vier weken. Indien het bestuur aan dit verzoek binnen 
twee weken geen gevolg geeft, hebben de verzoekers het recht zelf de vergadering 
bijeen te roepen.

5. De ledenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten 
anders bepalen. Ieder lid stemt zonder last, na vrije overtuiging.

6. Besluiten tot statutenwijziging, ontbinding der vereniging en royement vereisen 
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

7. Elk lid kan een bij naam genoemd ander lid machtigen zijn stem uit te brengen, 
mits het volmachtbewijs vóór de aanvang van de ledenvergadering aan de 
sekretaris is overhandigd. Een lid mag slechts één volmachtbwijs aannemen.



Artikel  7.  Het bestuur
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur gekozen uit en door de leden, met 

dien verstande dat de voorzitter buitengewoon lid kan zijn.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden, als volgt:

A. de voorzitter     B een vice-voorzitter C. een sekretaris
D. een penningmeester  E. tenminste drie leden

3. Het aantal leden van het algemeen bestuur wordt door de ledenvergadering 
bepaald.

4. De voorzitter wordt in funktie gekozen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een 
vice-voorzitter,  een sekretaris, een penning-meester en één lid, die samen met de 
voorzitter het dagelijks bestuur vormen.

5. Tot kandidaatstelling voor leden van het bestuur zijn bevoegd:
A. het bestuur;
B. tenminste tien leden; de kandidaatstelling moet uiterlijk één dag vóór aanvang 

van de ledenvergadering bij de sekretaris zijn ingediend, onder bijvoeging van 
een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele benoeming zal 
aanvaarden.

6. Het bestuur beschikt over de bevoegdheden door de wet, de statuten of de 
ledenvergadering toegekend. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Deze 
vertegenwoordigings-bevoegdheid komt ook toe aan twee leden van het bestuur 
gezamenlijk. Het bestuur kan bestuursleden en andere personen machtigen in 
bepaalde aangelegenheden, alleen of gezamenlijk de vereniging te  
vertegenwoordigen.

7. Verkiezing, zittingsperiode, herkiesbaarheid, ontslag, taken en werkwijze van het 
bestuur worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel  8.  Begroting, rekening en verantwoording
1. Het bestuur legt op een ledenvergadering, te houden vóór één december, een 

begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende boekjaar, met toelichting, 
ter vaststelling voor.

2. Het bestuur brengt op de ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het 
boekjaar, behoudens verlening van deze termijn door de ledenvergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid. 

3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een kommissie van drie leden, die geen 
deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze kommissie onderzoekt de rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering schriftelijk 
verslag van haar bevindingen uit.

4. Goedkeuring van de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Artikel 9.  Geldmiddelen
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit kontributies, donaties en andere baten.
2. De leden betalen jaarlijks een door de ledenvergadering vast te stellen kontributie.

Artikel 10.  Huishoudelijk Reglement
De vaststelling en de wijziging van, alsmede de aanvullingen op het huishoudelijk 
reglement geschieden door de ledenvergadering. Het huishoudelijk reglement mag 
geen regelingen bevatten, die strijdig zijn met de statuten.

Artikel 11. Wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement



De ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement aan de orde komt moet tenminste veertien dagen van te 
voren door het bestuur aan de leden bekend gemaakt worden. In de uitnodiging tot 
het bijwonen van deze vergadering dient de voorgestelde wijziging woordelijk te 
worden opgenomen.
Artikel 12.  ontbinding van de vereniging
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen door de 
ledenvergadering die konform de statuten is bijeen geroepen. Een voorstel tot 
ontbinding dient voorzien te zijn van een toelichting. De  ledenvergadering beslist 
tevens over de bestemming van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande 
dat deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met het doel van de 
vereniging.

Artikel 13.  Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of  een besluit 
van de ledenvergadering niet is voorzien, beslist het bestuur.



HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.   Ledenvergadering
1. Leden hebben het recht van toegang tot de vergadering, tot het voeren van het 

woord en tot het uitbrengen van een stem. Buitengewone leden, leden van 
verdienste en door het bestuur uitgenodigde personen hebben het recht tot 
toegang tot de vergadering en mogen met toestemming van de voorzitter het 
woord voeren.

2. De stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij besluiten bij 
acclamatie genomen worden. Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij een lid 
hoofdelijke oproeping ver-langt.

3. Staken de stemmen dan wordt behoudens het hierna volgende geval het ter 
stemming gebrachte voorstel geacht verworpen te zijn. Staken van stemmen over 
een voorstel tot benoeming van personen, waarmee meerdere personen 
kandidaat zijn, dan vindt herstemming plaats tussen de kandidaten, die een zelfde 
hoogste aantal stemmen opzich verenigd hebben. Staken de stemmen opnieuw, 
dan beslist het lot. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht 
beschouwd

4. De ledenvergadering kan kommissies en werkgroepen instellen en regelt 
samenstelling, taak en bevoegdheden.

Artikel 2. het bestuur 
1. De ledenvergadering streeft naar een bestuur dat een afspiegeling is van de leden 

en groeperingen ervan.
2. De zittingsduur van het bestuur bedraagt drie jaar. Elk jaar treedt een derde of 

nagenoeg een derde af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Elk lid 
is terstond herkiesbaar.

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging in de ruimste zin des 
woords. Het algemeen en dagelijks bestuur deelt zijn bestuurstaken in 
‘portefeuilles’ in en verdeelt deze onderling. De taakverdeling wordt aan de leden 
ter kennis gebracht.

4. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden oordelen. De 
sekretaris roept de vergadering bijeen. Rechtsgeldige besluiten kunnen alleen 
worden genomen in vergaderingen, waarin tenminste de helft van het aantal leden 
aanwezig is. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Een bestuurslid 
kan geen ander bestuurslid machtigen tot het uitbrengen van zijn stem in een 
bestuursvergadering, waarin hij niet aanwezig zal zijn. Staken de stemmen dan 
beslist de voorzitter.

5. Het bestuur kan kommissies  en werkgroepen instellen. Het bestuur regelt 
samenstelling, taken en bevoegdheden en informeert de leden hierover.

Artikel 3.  uitvoerend sekretaris
Het bestuur kan een uitvoerend sekretaris aanstellen die het bestuur, de leden en 
groeperingen ervan en de kommissies en werkgroepen bij de uitoefening van hun 
taak ter zijde staat. Het bestuur stelt zijn taken en bevoegdheden vast en legt deze ter 
goedkeuring aan de ledenvergadering voor.



Deventer, 16 februari 1995.

sekretariaat MKB Deventer
Marco Kok & Paul Nieuwburg


