Statuten
VSO

Statuten VSO
De statuten van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek 1993, na aanname van wijzigingen
2001, 2006, 2012 en 2017.
Naam
Artikel 1
a. De Vereniging draagt de naam: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek
b. De Vereniging is gedomicilieerd te Hilversum.
Doel
Artikel 2
De Vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen en verbeteren van de kwaliteit van lokale, regionale en provinciale
informatievoorziening onder andere door:
• het bevorderen van de deskundigheid en professionaliteit van de leden, met name
door het gratis uitwisselen van kennis, informatie en werkmethoden tussen de leden;
• het op rationele en zoveel mogelijk uniforme wijze verzamelen en bewerken van
statistische gegevens betreffende gemeenten, regio’s of provincies of onderdelen
daarvan;
• het bevorderen van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek;
b. het behartigen van gemeenschappelijke belangen, zowel intern als extern, onder meer
door:
• Het organiseren van toegang tot databronnen;
• Het bevorderen van een sterke positie van de leden ten opzichte van leveranciers;
• Het onderhouden van relaties met externe strategische contacten, dienend aan het
delen van kennis;
• Ondersteuning van de aangesloten gemeentelijke bureaus bij hun interne
belangenbehartiging binnen de gemeente.
Middelen
Artikel 3
De Vereniging tracht de in Artikel 2 genoemde doelen te bereiken door:
a. het beleggen van vergaderingen, congressen e.d.;
b. het instellen van platforms en werkgroepen e.d.;
c. het behandelen van zowel vaktechnische als organisatorische vraagstukken;
d. het zorg dragen voor contacten met en vertegenwoordiging in externe organisaties,
commissies, werkgroepen e.d.;
e. het aanbieden van, dan wel de deelname stimuleren aan, voor de leden relevante
cursussen, trainingen en opleidingen en het activeren van adequate statistische en
sociaal-wetenschappelijke opleidingen e.d.;
f. het uitgeven van publicaties.
g. alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
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Leden
Artikel 4
In aanmerking voor lidmaatschap komen:
a. organisaties die zich bezighouden met onderzoek en statistiek, beleidsadvies en
informatieverstrekking ten behoeve van het publieke domein en die verbonden zijn aan
een gemeentelijke, regionale of provinciale overheid of daar een vaste subsidierelatie
mee onderhouden;
b. en die bereid zijn hun kennis, onderzoeksinstrumenten en onderzoeksresultaten om niet
uit te wisselen;
c. het bestuur kan aan personen die niet meer voldoen aan het gestelde onder artikel 4a en
4b, maar die zich in het verleden op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor
de VSO het erelidmaatschap toekennen. Ereleden worden op kosten van de vereniging
uitgenodigd voor het VSO congres en mogen als toehoorder aanwezig zijn bij de ALV.
Artikel 5
Een in Artikel 4 genoemd lid wordt vertegenwoordigd door een medewerker die in dienst is
bij de organisatie en door de organisatie als vertegenwoordiger is aangewezen.
Artikel 6
a. De vertegenwoordiger mag anderen van de organisatie introduceren op de
ledenvergadering, uitsluitend als adviseurs of waarnemers.
b. Het bestuur kan anderen introduceren op de ledenvergadering.
Artikel 7
Om lid van de Vereniging te worden, meldt men zich schriftelijk aan bij de secretaris. Over de
toetreding beslist de ledenvergadering, op voordracht van het bestuur.
Artikel 8
Het lidmaatschap gaat verloren door:
a. verlies van de hoedanigheid als bedoeld in artikel 4a in combinatie met artikel 4b;
b. uittreding door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de
secretaris;
c. royement in gevolge het bepaalde in Artikel 10.
Hierbij zal geen restitutie van (verschuldigd) lidmaatschapsgeld plaatsvinden.
Artikel 9
Het bestuur is bevoegd een lid in de uitoefening van zijn lidmaatschap verbonden rechten te
schorsen wegens:
a. overtreding van de statuten of reglementen;
b. voortgezette niet naleving van de verplichtingen;
c. het in woord en geschrift benadelen van de belangen van de Vereniging.
Op de eerstvolgende ledenvergadering wordt beslist of het geschorste lid zal worden
geroyeerd.
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Artikel 10
De leiding van de Vereniging en de zorg voor de naleving van de statuten en reglementen is
opgedragen aan een bestuur, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven personen, op
de jaarvergaderingen gekozen uit en door de vertegenwoordigers van de leden. Twee leden
van het bestuur behoeven geen aangesloten bureau te vertegenwoordigen. Binnen het
bestuur dienen de vertegenwoordigers van de leden eventuele overige bestuursleden altijd
in aantal te overtreffen.
Artikel 11
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester en
vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte.
Artikel 12
Het bestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering
Ledenvergadering
Artikel 13
Elk jaar, zo mogelijk vóór 1 juni, belegt het bestuur de jaarvergadering, waarin:
- de secretaris verslag uitbrengt over het bestuursbeleid en de gang van zaken in de
Vereniging;
- de penningmeester rekening en verantwoording aflegt van het gevoerde geldelijke beheer;
- de voorzitter het werkplan voor het restant van het lopende en komende kalenderjaar ter
goedkeuring voorlegt.
Voor de jaarvergadering gelden overigens de regels, die voor alle ledenvergaderingen zijn
gesteld.
Artikel 14
Overige ledenvergaderingen worden belegd:
a. op voordracht van het bestuur;
b. op het verzoek van tenminste drie leden der Vereniging. Aan een zodanig verzoek moet
door het bestuur binnen een maand worden voldaan.
Stemrecht
Artikel 15
In de ledenvergadering wordt door elk lid één stem uitgebracht.
Geldmiddelen
Artikel 16
Door ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd, welke door de ledenvergadering
jaarlijks wordt vastgesteld.
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Huishoudelijk reglement
Artikel 17
Aan deze statuten is een huishoudelijk reglement toegevoegd, waarin worden geregeld:
a. ten aanzien van het bestuur:
- de verkiezing en het rooster van aftreden van de bestuursleden;
- de samenstelling van en taakverdeling in het bestuur;
b. de wijze van samenroepen en agenderen van de ledenvergaderingen;
c. de wijze van stemmen in ledenvergaderingen;
d. de instelling, werkwijze en opheffing van platforms (werkgroepen) e.d.;
e. alle andere zaken die de Vereniging bij huishoudelijk reglement wenst te regelen.
Wijziging van statuten en reglement
Artikel 18
Tot wijziging van de statuten kan worden besloten in een ledenvergadering bij meerderheid
van 2/3, mits tenminste 3/4 van de leden aanwezig is. Indien het quorum niet aanwezig is,
kan over de wijziging worden besloten middels een raadpleging van de leden. Hierbij dient
minimaal de helft van de leden haar stem uit te brengen en is een meerderheid van 2/3 van
de stemmen vereist om de statutenwijziging te kunnen doorvoeren. Voor het uitvoeren van
de ledenraadpleging wordt door de ALV een stemcommissie van drie personen ingesteld, die
in samenspraak met het bestuur bepaalt hoe de ledenraadpleging wordt vormgegeven en
verantwoordelijk is voor de organisatie en het tellen van de stemmen.
Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden besloten bij gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezige leden.
Ontbinding
Artikel 19
Tot ontbinding van de Vereniging kan worden besloten in een speciaal daartoe
bijeengeroepen ledenvergadering bij meerderheid van 2/3, mits tenminste 3/4 van de leden
aanwezig is. Indien het quorum niet aanwezig is, kan tot ontbinding worden besloten in een
volgende ledenvergadering bij meerderheid van 2/3 van de dan aanwezige leden, met
inachtneming van hetgeen over het bijeenroepen van ledenvergaderingen is bepaald in
artikel 15 en het huishoudelijk reglement. Omtrent de bestemming van de bij het besluit tot
ontbinding in de kas der Vereniging aanwezige gelden, wordt in deze ledenvergadering
mede beslist.
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