ANVR STATUTEN
Artikel 1 Naam, zetel, duur en verenigingsjaar
1. De vereniging, voor onbepaalde tijd opgericht op zeventien februari 1966, draagt
de naam: ANVR: Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Zij
wordt hierna in deze Statuten aangeduid als: “de vereniging”.
2. De vereniging heeft haar zetel te Baarn, doch kan ook elders bureau houden.
3. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 2 Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke
belangen van haar leden zulks in de ruimste zin des woords en nader in het
Huishoudelijk Reglement bepaald en omschreven.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) het representeren van de totaliteit van de op de Nederlandse markt actieve
ondernemingen op het gebied van reizen , onder meer in relatie tot de
overheid (nationaal, internationaal), de pers en het publiek;
b) het samenwerken met andere nationale en internationale verenigingen en
instellingen die op gelijksoortig of aanverwant gebied werkzaam zijn;
c) het bevorderen van overleg en goede verhoudingen op het terrein van de
bedrijfsuitoefening, zowel tussen de leden als tussen de leden en derden;
d) het tot stand brengen en onderhouden van (bindende) regelingen aangaande
de externe bedrijfsuitoefening van de leden en de naleving daarvan;
e) het initiëren van maatregelen tot behoud en ter verbetering van de
marktpositie van haar leden;
f) het aangaan van overeenkomsten met derden, ook zodanige waaruit voor de
leden individueel rechten en verplichtingen voortvloeien, waaronder mede
wordt begrepen het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
g) het voeren van juridische procedures t.b.v. collectieve branchebelangen,
alsmede het beoefenen van rechtspraak in geschillen tussen leden onderling
en tussen leden en de vereniging, waaronder mede begrepen het toepassen
van disciplinaire maatregelen;
h) alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen
bevorderen.
Artikel 3 Leden, ledenconcerns, ledensamenwerkingsverbanden en ere-leden
1. Lid van de vereniging zijn:
a) individuele ondernemingen op het gebied van reizen;
b) de rechtspersonen die direct of indirect de zeggenschap uitoefenen over deze
ondernemingen met een minimum aantal van twee, die door het bestuur van
de vereniging onder nader door het bestuur respectievelijk in het
Huishoudelijk Reglement te stellen voorwaarden ten aanzien van onder meer
contributie, entreegelden, stemrecht en overige aan het lidmaatschap
verbonden rechten en verplichtingen, als lid van de vereniging zijn toegelaten,
in deze statuten tezamen aangeduid als ledenconcerns;
c) de rechtspersonen die functioneren als samenwerkingsverbanden van
zelfstandige ondernemingen, die door het bestuur onder nader door het

bestuur respectievelijk in het Huishoudelijk Reglement te stellen voorwaarden
ten aanzien van onder meer contributie, entreegelden, stemrecht en overige
aan het lidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen, als lid van de
vereniging zijn toegelaten, in deze Statuten tezamen aangeduid als
ledensamenwerkingsverbanden.
2. De vereniging kent ereleden. Het bestuur kan natuurlijke personen op basis van
hun verdiensten voor de vereniging en\of branche de persoonlijke titel van erelid
geven. Deze ereleden zijn geen lid als bedoeld in dit artikel en hebben dan ook
geen stemrecht. Zij hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben op de
ledenvergadering het recht om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven.
3. In het Huishoudelijk Reglement zijn voor de leden, ledenconcerns en
ledensamenwerkingsverbanden de regels voor toelating tot het lidmaatschap
opgenomen, de toelatingseisen, de verplichtingen van het lidmaatschap, de
gedragsregels van de vereniging en de lidmaatschapseisen, en bevatten tevens de
regels die worden gesteld ten aanzien van zowel aanvragen van nieuwe
lidmaatschappen als toetsing van bestaande lidmaatschappen van
ledenreisondernemingen.
4. De leden van de vereniging zijn gehouden tot stipte naleving van de Statuten,
reglementen en meer in het algemeen van alle besluiten van de vereniging.
Artikel 4 Schorsing en einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
a) door opzegging door het lid bij aangetekend schrijven aan het bestuur van de
vereniging met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden en
tegen het einde van het kalenderjaar;
b) doordat het lid heeft opgehouden te bestaan;
c) door opzegging door het bestuur wanneer van haar wegens zwaarwichtige
redenen redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren;
d) door ontzetting door het bestuur wanneer het lid in ernstige mate handelt in
strijd met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement of besluiten van de
vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. In geval van opzegging of ontzetting als bedoeld in lid 1 wordt het betrokken lid
ten spoedigste bij aangetekende brief van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Van dit besluit kan de betrokkene binnen één maand na datering
van het schrijven in beroep komen bij de Commissie van Geschillen en Beroep op
de wijze zoals nader bepaald in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement.
3. Indien het lidmaatschap eindigt in de loop van het kalenderjaar, duren de
verplichtingen van betrokkene voort tot het einde van het jaar.
4. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd
indien dat lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Van dit besluit
tot schorsing wordt het betrokken lid ten spoedigste per aangetekende brief met
opgave van redenen in kennis gesteld. Van dit besluit kan het betrokken lid binnen
één maand na datering van het schrijven in beroep komen bij de Commissie van
Geschillen en Beroep op de wijze zoals bepaald in artikel 12 van het Huishoudelijk
Reglement. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid

geschorst. De schorsing houdt in dat het betrokken lid geen gebruik kan maken
van enig aan het lidmaatschap verbonden recht, onder handhaving evenwel van al
zijn aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen. Een schorsing kan bij besluit
van het bestuur worden opgeheven wanneer het geschorste lid aan zijn
verplichtingen die aanleiding voor zijn schorsing waren, volledig heeft voldaan en
hij door zijn handelwijze eventueel veroorzaakte schade heeft vergoed.
Artikel 5 Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a) contributies;
b) entreegelden;
c) alle andere wettige middelen.
2. De vereniging kent een in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd
contributiesysteem.
3. De contributie wordt bepaald op basis van de jaaromzet van het lid/lid concern
c.q. lid-samenwerkingsverband in Nederland behaald.
4. De ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de hoogte van de
contributies en entreegelden vast.
Artikel 6 Bestuur, samenstelling en verkiezing
1. Het bestuur bestaat uit maximaal acht (8) en minimaal zeven (7) natuurlijke
personen en wordt als volgt samengesteld
a. maximaal zeven (7) bestuursleden namens de leden, ledenconcerns en leden
samenwerkingsverbanden, zulks op voordracht van het bestuur en
b. een bestuurslid dat tevens de functie van directeur van de vereniging vervult.
c. indien gewenst een externe voorzitter of vicevoorzitter (zie lid 8).
2. Het bestuur kiest, behoudens het bepaalde in lid 8, uit zijn midden een voorzitter,
vicevoorzitter en penningmeester.
3. De bestuursleden genoemd in lid 1 sub a worden gekozen door de algemene
ledenvergadering, zulks op voordracht van het bestuur, waarbij de kwaliteiten en
deskundigheid van het kandidaat-bestuurslid worden gewogen, maar ook de
bestuurssamenstelling een globale afspiegeling moet zijn van het ledenbestand
zulks overeenkomstig het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement
4. Tot één week voor de vergadering kan elk lid van de vereniging schriftelijk een
tegenkandidaat voorstellen.
5. Het bestuurslid genoemd in lid 1 sub b die tevens directeur is, alsmede de
eventuele externe voorzitter/vicevoorzitter genoemd in lid 8, worden door het
bestuur benoemd en zo nodig ontslagen.
6. De zittingstermijn van bestuursleden genoemd in lid 1 sub a en lid 8 beloopt in
beginsel drie jaren. Na afloop van deze termijn zijn zij telkenmale terstond
herkiesbaar.
7. De te benoemen bestuursleden genoemd in lid 1 sub a dienen bij voorkeur de
kwalificatie te hebben van statutair of vergelijkbare bestuurder van één der leden,
leden-concerns/ledensamenwerkingsverbanden, respectievelijk van
lidreisondernemingen, of een daarmee gelijk te stellen functie te bekleden bij één
der leden in geval dit niet een rechtspersoon is.
8. Ten aanzien van de benoeming van de voorzitter/vicevoorzitter kan het bestuur

desgewenst een externe persoon voordragen die niet de in het voorgaande lid
beschreven kwalificatie heeft. Deze externe voorzitter of vice-voorzitter wordt in
dat geval aan het bestuur toegevoegd.
9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt tussentijds:
a) door het overlijden van betrokkene;
b) door zijn bedanken;
c) door een besluit van de ledenvergadering tot ontslag;
d) door een besluit van het bestuur wegens overtreding door betrokkene van de
door het bestuur vastgestelde gedragsregels ter zake de publiciteit;
e) door het bereiken door het bestuurslid van de leeftijd van zeventig jaar;
f) door het verlies door de bestuursleden genoemd in lid 1 sub a van de in lid 7
aangegeven kwalificatie.
g) door ontslag als directeur voor het bestuurslid genoemd in lid 1 sub b.
10. De ledenvergadering en – in een geval als bedoeld in lid 9 sub d – het bestuur zijn
bevoegd tot schorsing van een bestuurslid voor de duur van maximaal zes
maanden. Een dergelijk besluit van de ledenvergadering vereist een twee/derde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
11. Van besluiten van de ledenvergadering respectievelijk van het bestuur als bedoeld
in lid 9 sub c en d en in lid 10 staat voor het betrokken bestuurslid beroep open bij
de Commissie van Geschillen en Beroep. Dit beroep moet binnen veertien dagen
na schriftelijke mededeling van het besluit aan het betrokken bestuurslid, worden
ingesteld door toezending per aangetekende post van een gemotiveerd
beroepschrift, gericht tot het bestuur. Zolang op dit beroep niet is beslist, wordt
het betrokken bestuurslid geacht te zijn geschorst, in een geval van beroep tegen
een besluit tot schorsing tot maximaal de duur van die schorsing.
Artikel 7 Bestuur, werkwijze, verplichtingen en bevoegdheden
1. Het bestuur werkt met een ruim mandaat van de ledenvergadering en zonder last
en ruggespraak.
2. Het bestuur is verplicht tot correcte en onverwijlde uitvoering van besluiten van
ledenvergaderingen en in het algemeen belast met de waarneming van de
belangen van de vereniging. Het bestuur wijst de personen aan die de vereniging
in andere lichamen vertegenwoordigen en stelt hun instructie vast; het beslist
voorts in alle bestuurlijke aangelegenheden van de vereniging waarin de beslissing
niet aan andere organen of lichamen is opgedragen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het verbinden van de
vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter– bij
zijn ontstentenis: de vicevoorzitter – en één ander lid van het bestuur.
5. Het bestuur blijft, indien en zolang het niet voltallig mocht zijn, niettemin volledig
bevoegd, tenzij meer dan de helft ontbreekt.
Artikel 8 Directeur
1. Het bestuur is bevoegd een directeur van de vereniging te benoemen en te
ontslaan met inachtneming van de wet. De directeur maakt tevens deel uit van het
bestuur.

2. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast, alsmede zijn taak
en functieomschrijving.
3. De directeur geeft mede als bestuurslid richting aan het beleid, stuurt uitvoering
van het beleid aan en is belast met de leiding van het bureau.
Artikel 9 Ledenvergaderingen
1. De ledenvergadering houdt zich bezig met de onderwerpen die voor de vereniging
van belang zijn en die niet door de wet of krachtens de statuten bepaaldelijk aan
andere organen ter behartiging zijn toevertrouwd.
2. Alle ledenvergaderingen worden gehouden op tijd en plaats door het bestuur
bepaald.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de orde der werkzaamheden.
4. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vicevoorzitter als zodanig op. Als ook
deze afwezig is, voorziet het bestuur in het voorzitterschap.
5. Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden zo
mogelijk op een datum gelegen voor één juli van het jaar, waarin onder meer aan
de orde komen het verslag van de voorzitter over de werkzaamheden in het
afgelopen jaar, de rekening van de penningmeester over het afgelopen jaar en de
begroting voor het lopende jaar.
Artikel 10 Ledenvergaderingen, regels en procedures
1. De leden van de vereniging zijn gerechtigd de ledenvergadering bij te wonen en
aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.
Rechtspersonen worden daarbij vertegenwoordigd door één of meer hunner
organen; ook een persoon die in een leidinggevende functie in de onderneming
van een overig lid werkzaam is kan als vertegenwoordiger van dat lid optreden,
indien het bestuur daardoor de belangen van de vereniging niet geschaad acht.
2. Alle oproepingen voor ledenvergaderingen geschieden namens het bestuur bij
brief, inhoudende de agenda der vergadering, te verzenden tenminste vijftien
dagen vóór de vergadering. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de
voorzitter van de vereniging, kan de oproeping op andere wijze en op kortere
termijn plaatsvinden.
3. De leden zijn gerechtigd binnen één week na de datum der oproeping schriftelijk
onderwerpen ter behandeling in de ledenvergadering op te geven. Indien
gemotiveerd en tijdig ingediend, moeten deze onderwerpen op de agenda worden
geplaatst. Het bestuur beslist of de motivering voldoende is om besluitvorming toe
te laten.
4. Indien tenminste een/tiende deel van de leden dan wel een aantal leden dat ten
minste over een/tiende deel van het totaal der stemmen dat aan de leden
toekomt beschikt, onder schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, het
verlangen daartoe te kennen geeft, is het bestuur verplicht daaraan binnen
veertien dagen gevolg te geven door het bijeenroepen van een ledenvergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken na ontvangst van het
desbetreffende bericht.
5. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter der vergadering anders
bepaalt, over personen wordt schriftelijk of bij acclamatie gestemd, zulks ter keuze
van de voorzitter der vergadering. Deze stelt ook vast of stemming bij acclamatie

heeft plaatsgevonden. Indien een lid daartoe uitdrukkelijk verzoekt, dient
stemming over personen schriftelijk plaats te vinden.
6. Ter bepaling van de uitslag ener stemming gelden blanco stemmen als niet
uitgebracht.
Artikel 10a Algemene ledenvergadering: stemrecht via elektronische communicatie
1. In aanvulling op het bepaalde in deze statuten kan een persoon die een lid
vertegenwoordigt dat stemgerechtigd is dit stemrecht ook door middel van een
elektronisch communicatiemiddel uitoefenen, waarbij geldt dat de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel dient te worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en op die wijze het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien kan de
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel desgewenst
deelnemen aan de beraadslaging.
2. Bovendien kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via
een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan
nadat de uitnodiging met de onderwerpen en de teksten voor de vergadering zijn
verzonden door de vereniging en in ieder geval niet eerder dan één week
voorafgaande aan de ledenvergadering.
3. Bij Huishoudelijk Reglement zullen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel nadere voorwaarden gesteld worden welke bij de oproeping
voor de ledenvergadering bekend zullen worden gemaakt.
Artikel 11 Bindende besluiten
1. De ledenvergadering is bevoegd om binnen de grenzen van de doelstelling van de
vereniging bindende besluiten te nemen die ook boetebepalingen kunnen
bevatten.
2. Behelst zulk een besluit, ongeacht of dit besluit een boetebepaling bevat,
verbintenissen van de leden jegens elkander of jegens derden, dan kan het slechts
worden genomen, c.q. worden vastgesteld met een meerderheid van drie/vierde
der uitgebrachte stemmen.
Artikel 12 Stemmen
1. In de ledenvergaderingen hebben de leden elk zoveel stemmen als hierna in lid 3
van dit artikel bepaald.
2. Indien voor een lid meer dan één natuurlijk persoon ter ledenvergadering
aanwezig is, kan slechts één van hen stemmen. Bij verschil van mening
daaromtrent beslist de voorzitter der vergadering.
3. Het aantal stemmen van een lid/lid concern c.q. lid-samenwerkingsverband wordt
bepaald door de hoogte van de door het lid/lid concern c.q.
samenwerkingsverband betaalde contributie gedeeld door 1.000, met een
minimum aantal van 1 stem en afgerond op een heel getal. De laatstelijk
vastgestelde contributie is bepalend voor de vaststelling van het aantal stemmen.
4. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen.
5. Bij staking van stemmen over zaken is het desbetreffende voorstel verworpen. Bij
staking van stemmen over personen beslist het lot.

6. Het bestuur kan buiten vergadering schriftelijk de leden raadplegen. Het bestuur is
hiertoe gerechtigd in gevallen waarin hij met bekwame spoed het oordeel der
ledenvergadering wil vernemen. Betreft de raadpleging een besluit dat tot de
bevoegdheid der ledenvergadering behoort, dan is het slechts geldig indien
eenstemmig genomen door alle deelnemende leden.
Artikel 13 Vergaderingen van het bestuur
1. De bepalingen van de leden 2, 3 en 4 van artikel 9 zijn van overeenkomstige
toepassing op de vergaderingen van het bestuur.
2. Het bestuur neemt zijn besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.
3. Wanneer twee leden van het bestuur daartoe schriftelijk de wens te kennen
geven, is de voorzitter verplicht een vergadering te doen houden binnen drie
weken na ontvangst van bedoelde kennisgeving, bij gebreke waarvan
vorenbedoelde leden gerechtigd zijn zelf een vergadering van het bestuur bijeen
te roepen op door hen te bepalen tijd en plaats. Deze vergadering voorziet alsdan
zelf in haar presidium.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle
leden zich schriftelijk hebben uitgelaten.
Artikel 14 Huishoudelijk Reglement
1. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering met
inachtneming van het bepaalde in art. 16 lid 1.
2. Alle onderwerpen waarin de Statuten niet of niet volledig voorzien kunnen
worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement.
3. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen tevens nadere voorwaarden aan het
verkrijgen en behouden van het lidmaatschap worden gesteld.
Artikel 15 Commissie van Geschillen en Beroep
Er is een Commissie van Geschillen en Beroep. De samenstelling en werkwijze van
deze Commissie wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
Artikel 16 Wijziging van de Statuten en Huishoudelijk Reglement
1. Voor wijziging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en voor wijziging van
de minimumcontributie anders dan ten gevolge van toepassing van de
inflatiecorrectie, is een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen
vereist.
2. Een wijziging van de Statuten treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
Artikel 17 Ontbinding en liquidatie
1. De vereniging wordt ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.
2. De ledenvergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging met een
meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde der leden aanwezig is. Indien ter
vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een tweede
vergadering gehouden die tot ontbinding kan besluiten met een meerderheid van
drie/vierde der uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige

leden.
3. Tot ontbinding kan alleen worden besloten indien de vergadering daartoe speciaal
is bijeengeroepen.
4. Tenzij de ledenvergadering anders besluit, geschiedt de liquidatie door het
bestuur.
5. Nadat de vereniging aan haar verplichtingen heeft voldaan wordt een overschot
op de liquidatierekening besteed op de wijze door de ledenvergadering bepaald.
EINDE STATUTEN

