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STATUTEN VOAM 

 
 
ARTIKEL 1 
NAAM EN ZETEL 
De vereniging draagt de naam “VOAM – Vereniging voor Onderzoek en Advies Milieugevaarlijke 
stoffen”, afgekort VOAM en is gevestigd te Jaarsveld. 
 
 
ARTIKEL 2 
DUUR 

1. De vereniging is opgericht op 7 maart 1995 en aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het boekjaar en het verenigingsjaar zijn het kalenderjaar. 

 
 
ARTIKEL 3 
DOEL 

1. De vereniging heeft ten doel het voeren van georganiseerd overleg met deskundige collega-
bedrijven, het verhogen en handhaven van de door de leden van de vereniging geboden 
kwaliteit, door middel van het opzetten en instellen van certificeringsregelingen en het 
behartigen van de gemeenschappelijke commerciële en economische belangen van de leden 
bij ((inter-)nationale) overheden en ten opzichte van maatschappelijke groeperingen en 
stakeholders. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden, aspirant leden en ook niet 
aangesloten deskundige bedrijven;  
b. het onderhouden van contacten en samenwerken met betrokken overheden 
    alsmede verenigingen en andere in de werkvelden vertegenwoordigde stakeholders; 
c. het bieden van vakinhoudelijke ondersteuning aan de leden bij (juridisch)geschillen; 
d. alle aan haar ten dienste staande andere wettige middelen, die aan het doel der 
    vereniging bevorderlijk kunnen zijn; 

 
 
ARTIKEL 4 
LEDEN VAN DE VERENIGING 

1. Leden van de vereniging kunnen alleen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich 
in Nederland conform de wettelijke bepalingen zelfstandig en voor eigen rekening, dan wel 
voor gezamenlijke rekening in een vennootschap onder firma of commanditaire 
vennootschap bedrijfsmatig bezighouden met het onderzoek naar en advies over 
milieugevaarlijke stoffen, binnenmilieu, asbest en schadelijke vezels; 

2. Het bestuur en de ledenvergadering kunnen, in een huishoudelijk reglement, nadere criteria 
opstellen omtrent de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging. 
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ARTIKEL 5 
LIDMAATSCHAP 

1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van 
de vereniging; 

2. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging, conform de 
toelatingscriteria en -procedure uit het huishoudelijk reglement; 

3. Tegen een afwijzende beslissing van het bestuur staat beroep open tijdens de 
ledenvergadering. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief aan de secretaris. De 
behandeling van het beroep geschiedt op de eerstvolgende ledenvergadering. Het beroep 
dient schriftelijk zijn ingediend bij de secretaris uiterlijk acht dagen vóór de dag, waarop de 
vergadering wordt gehouden; 

4. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van het besluit van het bestuur waarin over de 
toelating is beslist. De secretaris geeft van het besluit schriftelijk kennis aan de aanvrager. 

 
 
ARTIKEL 6 
EINDE LIDMAATSCHAP 
Het lidmaatschap eindigt: 
 a) door opzegging door het lid; 
 b) door opzegging door de Vereniging; 
 c) door ontzetting. 
 
Beëindiging door opzegging door het lid: 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het bestuur te geschieden voor 31 december 
van het jaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 
het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
 
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk: 

a) indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

b) wanneer de rechtspersoon van het lid ophoudt te bestaan; 
c) binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het 
betreft rechten en verplichtingen van geldelijke aard); 

d) binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Vereniging 
in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

 
Beëindiging door opzegging door de vereniging: 
Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan door het bestuur worden gedaan: 

a) wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één juli niet 
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging over het lopende boekjaar 
heeft voldaan; 

b) wanneer het lid bij onherroepelijke rechterlijke beslissing in staat van faillissement wordt 
verklaard; 

c) wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de 
statuten en de reglementen voor het lidmaatschap worden gesteld, bijvoorbeeld als gevolg 
van een fusie of wijziging van de bedrijfsactiviteiten. 
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Ontzetting uit het lidmaatschap: 
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, wanneer het lid de Vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt of  wanneer het lid niet meer voldoet aan de toelatingscriteria en/of 
intentie- en integriteitverklaring.  
Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, 
met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het 
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 
 
 
 
ARTIKEL 7 
LEDENVERGADERING 

1. De ledenvergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden; 
2. Alle leden hebben stemrecht; 
3. De oproep tot de ledenvergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris, uiterlijk zeven 

dagen voor de dag waarop de vergadering zal worden gehouden, behoudens het bepaalde in 
art. 8, lid 4. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Indien de leden 
gebruik maken van het recht, omschreven in art. 8, lid 2, geeft de secretaris van deze 
voorstellen onverwijld aan de leden kennis; 

4. Beroep op de niet ontvangen convocatie staat niet open, zo de secretaris verklaart dat de 
oproeping is verzonden; 

5. Alle leden kunnen in de ledenvergadering het woord voeren.  
6. De ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen wanneer ten minste de helft 

van het aantal leden der vereniging ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet 
de helft van het aantal leden der vereniging ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, 
dan kan in een tweede vergadering, te houden binnen zes doch niet eerder dan drie weken 
na de eerste, over dezelfde onderwerpen worden besloten, ongeacht het aantal ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden; 

7. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen bij meerderheid 
der uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd. 
Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, tenzij de 
voorzitter een andere wijze van stemmen bepaalt en geen der aanwezigen zich daartegen 
verzet; 

8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits het voorstel schriftelijk ter 
kennis van de leden is gebracht en ten minste twee/derde van de leden zich daarmede 
schriftelijk akkoord hebben verklaard. 
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ARTIKEL 8 
1. Tenminste éénmaal in het jaar, zo spoedig mogelijk na het einde van het voorafgaande 

verenigingsjaar, wordt een jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In deze vergadering brengt 
het bestuur verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar en doet, 
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, terwijl tevens de 
begroting ter vaststelling door de vergadering wordt voorgelegd. De vaststelling van de 
balans en de staat van baten en lasten door de ledenvergadering strekt tot decharge van het 
bestuur voor het in het betreffende jaar door hem gevoerde bestuur; 

2. Voorts zullen in die vergadering worden behandeld die onderwerpen, welke het bestuur op 
de agenda heeft geplaatst en die onderwerpen, welke door ten minste één lid schriftelijk zijn 
ingediend bij het bestuur uiterlijk acht dagen vóór de dag, waarop de vergadering wordt 
gehouden. Het bestuur brengt dit laatste onverwijld ter kennis van de leden; 

3. Overigens wordt een ledenvergadering gehouden zo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk 
acht; 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twee leden verplicht tot het 
bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig art. 7, lid 2 of 
bij advertentie in ten minste één landelijk dagblad; 
Alsdan zal van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal worden 
opgemaakt. 

 
 
ARTIKEL 9 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

1. De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten; 

2. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen. 

 
 
ARTIKEL 10 
COMMISSIES 
Het bestuur of de algemene ledenvergadering kunnen commissies vormen voor het uitvoeren van 
aan die commissies gedelegeerde taken. 
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ARTIKEL 11 
BESTUUR 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging; 

2. Het bestuur bestaat uit ten minste twee personen, waaronder een voorzitter en een 
secretaris/penningmeester. Indien het bestuur uit meer dan twee personen bestaat kunnen 
de functies van secretaris en penningmeester worden gesplitst. De bestuursleden worden 
door de ledenvergadering gekozen; 
De voorzitter wordt door het bestuur in functie gekozen, de overige functies worden door 
het bestuur in onderling overleg verdeeld; 

3. Tot bestuursleden kunnen zowel leden-natuurlijke personen als natuurlijke personen die 
geen lid zijn worden gekozen; 

4. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen vier 
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af; volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar met een 
maximum van twee verlengingstermijnen; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door bedanken of overlijden; 
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of zo hij de 
    vertegenwoordiger is van een lid/rechtspersoon, wanneer het lidmaatschap van die 
    rechtspersoon eindigt; 
c. door ontslag verleend door de ledenvergadering; 
d. zo hij een vertegenwoordiger van een lid/rechtspersoon is, door het verlies van die  
   functie. 

6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
- hetzij door het bestuur; 
- hetzij door minimaal één bestuurslid. 

7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten 
van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van 
een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een 
beroep worden gedaan. 

8. Het bestuur kan, mits na verkregen toestemming van de ledenvergadering, zich doen terzijde 
staan door één of meer (on)bezoldigde functionarissen. 
Het bestuur bepaalt hun taak en bevoegdheden. Zij verrichten hun werkzaamheden onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 

9. Indien de vereniging met een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, is de betreffende 
bestuurder uitgesloten van beraadslagingen en besluitvorming over het betreffende 
onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen kan worden, besluit de ledenvergadering.  

 
 
ARTIKEL 12 
GELDMIDDELEN 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies van de leden; de hoogte van de contributies wordt jaarlijks door de 
ledenvergadering vastgesteld; 

b. andere heffingen die door de ledenvergadering worden vastgesteld; 
c. donaties, verkrijging ingevolge erfstellingen, legaten; 



Statuten VOAM mei 2021 Pagina 6 van 6 

d. vacatiegelden, die ten goede komen aan de vereniging;  
e. hetgeen op andere wijzen verkregen wordt. 

 
 
ARTIKEL 13 
Voor bepaalde diensten, welke door de vereniging worden verricht, kan van de betreffende leden of 
derden een vergoeding worden verlangd, waarvan het bedrag door de ledenvergadering wordt 
vastgesteld. 
 
 
ARTIKEL 14 
INTERPRETATIE STATUTEN EN REGLEMENTEN 
Ingeval van meningsverschil over de bedoeling van enige bepaling van de statuten en het 
huishoudelijk reglement, alsmede in gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
ARTIKEL 15 
STATUTENWIJZIGING 

1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit 
van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld; 

2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op 
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld 
aan alle leden toegezonden; 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helt van de leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is. 

 
ARTIKEL 16 
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot 
het doen verlijden van de akte is het bestuur bevoegd. 
 
 
ARTIKEL 17 
ONTBINDING 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het 
bepaalde in lid 1 van art. 15 is van overeenkomstige toepassing. 
Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan 
wordt binnen zes weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel 
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een 
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. De ledenvergadering wijst een vereffenaar aan en beslist wat met het archief van de 
vereniging zal geschieden nadat alle schulden zijn betaald. 
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