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Artikel 1 – Leden 

De leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die conform de statuten lid zijn geworden. 

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de 

vereniging het predikaat ‘ere-lid’ verlenen. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en andere 

relevante gegevens van de leden zijn opgenomen. Het bestuur werft actief nieuwe leden. 

De leden dienen de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven en zich jegens 

elkaar en de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd, zodat de 

belangen van de vereniging niet worden geschaad.  

Artikel 2 – Morus 

Een lid verricht zijn of haar diensten naar eer en geweten. Het gedrag van het betrokken lid toont betrouwbaarheid, 

openheid, transparantie, onafhankelijkheid en dienstbaarheid. Het handelen dient zorgvuldig te zijn en kenmerkt 

zich door vakbekwaamheid.  

Dezelfde eisen worden mutatis mutandis  gesteld aan de medewerkers (verbonden personen) van het betrokken lid, 

op wie dit reglement tevens van toepassing is, ongeacht de status van deze medewerkers: werknemer, zelfstandige 

zonder personeel op basis van een verklaring arbeidsrelatie, gedetacheerde, uitzendkracht, pay-roll medewerk(st)er 

of familielid. Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Zo nodig verklaart de betreffende medewerk(st)er 

schriftelijk zich aan de inhoud van dit reglement te zullen conformeren. 

Artikel 3 – Vakbekwaamheid 

Tot de vereniging worden toegelaten, natuurlijke personen die zich – naar het oordeel van het bestuur – hebben 

bekwaamd in het afwikkelen en/of beheren van nalatenschappen in de meest ruime zin van het woord. Het 

betrokken lid wordt gekenmerkt door deskundigheid. Het betrokken lid draagt zorg voor het op peil houden van de 

benodigde vakkennis en zal zich op regelmatige basis bijscholen. Deze bijscholing zal aangetoond dienen te worden. 

Dit kan door middel van het volgen van cursussen, training, seminars en literatuurstudie. Intervisie binnen de 

vereniging wordt aangemoedigd. Het betrokken lid onthoudt zich van werkzaamheden of het geven van advies op 

gebieden waarop hij of zij niet of onvoldoende deskundig is. 

Artikel 4 – Bestuur  

In artikel 8 van de oprichtingsakte en statuten van vereniging MeesterExecuteurs is bepaald dat het bestuur uit ten 

minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen bestaat, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester aanwijzen. Bestuursleden worden benoemd  voor een periode van maximaal zes jaar. Onder 

één jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. Het is raadzaam 

voor roulatie een rooster te maken. Voor overige bepalingen wordt naar de statuten verwezen. 

Artikel 5 – Vergaderingen bestuur, afwezigheid 

Het bestuur komt jaarlijks tenminste vier maal samen en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit 

nodig achten. De bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten worden geleid 

door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de plaatsvervangend of vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan bepalen 

de overige bestuursleden wie leiding zal geven aan de bestuursvergadering. Het ligt in de lijn der logica hiervoor de 

secretaris of de penningmeester aan te wijzen. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de 

bestuursvergadering vast. 

  



Artikel 6 – Secretaris 

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt verslagen van de bestuursvergaderingen en de 

algemene ledenvergadering. De verslagen van bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergadering worden 

na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering, door secretaris en voorzitter 

ondertekend. De secretaris maakt indien noodzakelijk een jaarverslag. Hij of zij verricht tevens overige 

administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief. 

Artikel 7 – Penningmeester 

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij of zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. 

Jaarlijks wordt een begroting, een exploitatierekening en een balans gemaakt. Een door de algemene 

ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester 

gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door 

kascommissie en voorzitter. 

Artikel 8 – Vice-voorzitter en overige bestuursleden 

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de voorzitter op zich 

nemen. De overige bestuursleden staan de leden van het bestuur terzijde en zijn verplicht zo nodig hun 

werkzaamheden over te nemen. 

Artikel 9 – Contributie 

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op basis van de begroting. Ereleden zijn 

vrijgesteld van het betalen van contributie. De contributie dient voor elk jaar in januari te worden betaald. Het 

bestuur is bevoegd het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning niet 

aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan. De contributie is per 1 januari 2016 door het bestuur vastgesteld op  

€ 150,00 per jaar. Opzegging kan op grond van artikel 5 lid 1 van de statuten slechts tegen het einde van een 

boekjaar geschieden, met in achtneming van een opzeggingstermijn van minimaal één kalendermaand. 

Artikel 10 – Besluitvorming, commissies 

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de 

doorslag, behalve in gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven. Het algemeen bestuur kan 

commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen andere reglementen worden gemaakt. 

Artikel 11 – Wijziging huishoudelijk reglement 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een 

gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 1/3 van het 

totaal aantal leden. 

Artikel 12 – Slotartikel 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd 

overleg plegen met het bestuur. Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeenroepen 

als zij een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken. 

 


