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 Statuten Nivon Natuurvrienden Nederland   
 
NAAM EN ZETEL   
 
Artikel 1   
 
1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en 
Natuurvriendenwerk, afgekort aan te duiden met Nivon.   
 
2. Zij is de Nederlandse sectie van de Natuurvrienden Internationale.   
 
3. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.   
 
DOEL EN MIDDELEN   
 
Artikel 2   
 
Het Nivon stelt zich ten doel het welzijn te bevorderen door de mens ten dienste te staan in 
het streven om natuur, techniek en cultuur tot een evenwichtig geheel in ieders leven en in 
de maatschappij te verwerken.   
 
Het wil in sociaal en cultureel opzicht bijdragen tot een harmonische ontplooiing van de 
menselijke persoonlijkheid, ook in de zin dat een ieder zich meer bewust wordt van zijn 
velerlei verantwoordelijkheden in de samenleving, die tot een hechte gemeenschap moet 
uitgroeien.   
 
Het streeft deze doeleinden na, met eerbiediging van ieders levensbeschouwing, met als 
ideaal een democratisch-socialistische maatschappij, gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid 
en gemeenschapszin.   
 
Artikel 3   
 
Het Nivon tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door:   
 
a. het organiseren van lezingen, cursussen, actieve en passieve kunstbeoefening, 
groepswerk, conferenties, bijeenkomsten en tentoonstellingen van velerlei aard;   
 
b. het vormen van ledengroeperingen voor bepaalde doeleinden, zoals NivonJong;   



 

 2 

 
c. het organiseren van reizen, excursies, tochten en kampen in binnen- en buitenland;   
 
d. het verlenen van allerlei diensten op toeristisch gebied;   
 
e. het instellen van commissies voor bepaalde doeleinden;   
 
f. het stichten en beheren van vergader- en ontspanningsgebouwen, die als conferentie-, 
ontmoetings- en vakantieoord kunnen dienen en recreatieterreinen;   
 
g. het oprichten van rechtspersonen op de wijze als nader bepaald in het huishoudelijk 
reglement;   
 
h. het uitgeven van periodieken en geschriften;   
 
i. het meewerken aan radio- en televisieuitzendingen, alsmede aan publicaties in kranten en 
tijdschriften;   
 
j. het in het kader van zijn doelstellingen samenwerken met andere organisaties in binnen- 
en buitenland;   
 
2   
 
  
 
  
 
k. het op gang brengen van en het deelnemen aan acties over zaken die uit zijn 
doelstellingen voortvloeien;   
 
l. het onder de aandacht van de overheid en de publieke opinie brengen van standpunten 
over zaken die uit zijn doelstellingen voortvloeien;   
 
m. het in dienst nemen van bezoldigde medewerkers;   
 
n. alle verdere wettige middelen die daartoe dienstig kunnen worden geacht.   
 
  
 
LIDMAATSCHAP   
 
Artikel 4   
 
1. Leden zijn natuurlijke personen, die de doelstelling, omschreven in artikel 2, 
onderschrijven.   
 
2. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het landelijk bureau. Over toegang 
beslist het Centraal Bestuur.   
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3. Een niet-toegelaten aspirant-lid kan aan de Nivonraad alsnog om toelating verzoeken.   
 
Artikel 5   
 
Het lidmaatschap eindigt:   
 
a. door de dood van het lid;   
 
b. door opzegging bij het landelijk bureau;   
 
c. door opzegging namens de vereniging;   
 
d. door ontzetting.   
 
  
 
Artikel 6   
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden en kan 
iedere dag ingaan. Verlenging geschiedt automatisch. Opzeggen kan schriftelijk tot 8 weken 
voor het einde van de 12 maandsperiode.   
 
Artikel 7   
 
1. Opzegging namens de vereniging is mogelijk als een lid zijn contributie over het lopende 
jaar niet heeft voldaan.   
 
Opzegging namens de vereniging is voorts mogelijk als redelijkerwijs niet kan worden 
verlangd dat zij het lidmaatschap laat voortduren.   
 
2. Mocht een lid na opzegging zich toch weer melden, dan zal hij onmiddellijk in zijn 
verenigingsrechten worden hersteld, mits hij aan zijn verplichtingen jegens de vereniging 
heeft voldaan.   
 
Artikel 8   
 
1. Ontzetting uit de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt.   
 
2. De ontzetting gebeurt op basis van een daartoe strekkend besluit van het Centraal 
Bestuur.   
 
3. Binnen een maand na kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij een door de 
Nivonraad ingestelde commissie van beroep, die een ieder bindende beslissing neemt.   
 
4. Gedurende de tijd dat de betrokkene in beroep is, is de betrokkene geschorst. 3   
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DE ORGANEN   
 
Artikel 9   
 
1. De vereniging kent de volgende organen:   
 
a. de Nivonraad   
 
b. Centraal Bestuur   
 
c. Financiele Commissie (FC) Financiële Commissie   
 
d. commissie van beroep   
 
2. Voorts kent de vereniging de volgende geledingen:   
 
a. afdelingen   
 
b. federaties / regio’s   
 
c. landelijke groepen   
 
d. accommodatie-beheergroepen   
 
e. Nivon Jeugd en Jongeren Jong   
 
  
 
DE NIVONRAAD   
 
Artikel 10   
 
1. Minimaal eens per jaar roept het Centraal Bestuur de Nivonraad bijeen.   
 
2. Aan de Nivonraad komen die bevoegdheden toe, die niet aan andere organen of 
groeperingen van leden zijn opgedragen.   
 
3. Bovendien wordt door het Centraal Bestuur een buitengewone raadsvergadering bijeen 
geroepen, indien één/tiende van alle stemgerechtigden dit nodig achten.   
 
4. De Nivonraad beslist in elk geval over de volgende zaken:   
 
a. de jaarstukken, het door het Centraal Bestuur gevoerde beleid en de verlening van 
décharge aan het Centraal Bestuur;   
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b. de begroting en de plannen van het Centraal Bestuur;   
 
c. voorstellen van het Centraal Bestuur tot wijziging van het huishoudelijk reglement;   
 
d. zaken die elders in de statuten aan de Nivonraad zijn opgedragen.   
 
  
 
5. Aan de Nivonraad kunnen deelnemen afgevaardigden, die lid zijn van het Nivon; zij 
worden aangewezen volgens Artikel 16 van deze statuten.   
 
Artikel 11   
 
1. Het Centraal Bestuur maakt tenminste twaalf weken van tevoren de datum van de 
Nivonraad bekend.   
 
2. Het Centraal Bestuur brengt aan de Nivonraad verslag uit over zijn werkzaamheden.   
 
3. De Nivonraad behandelt de voorstellen die zijn ingediend door het Centraal Bestuur, 
alsmede de voorstellen die uiterlijk acht weken tevoren aan de Nivonraad ter behandeling 
zijn ingezonden bij het Centraal Bestuur vanuit één of meerdere groepen, genoemd in Artikel 
9. 4   
 
  
 
Artikel 12   
 
1. Het bestuur verzendt schriftelijke uitnodigingen tot deelneming aan een vergadering van 
de Nivonraad, tezamen met alle bijbehorende stukken, aan iedere afgevaardigde welke is 
aangemeld en iedere geleding.   
 
2. In het huishoudelijk reglement wordt bepaald op welke wijze deze aanmelding wordt 
geregeld en aan welke andere personen een uitnodiging wordt gezonden.   
 
Artikel 13   
 
De vergaderingen zijn voor alle Nivon-leden toegankelijk.   
 
Artikel 14   
 
Stemrecht komt toe aan de afgevaardigden van de geledingen, zoals vermeld in artikel 9 lid 
2. Deze afgevaardigden worden aangewezen volgens artikel 16 van deze statuten. Iedere 
afgevaardigde heeft één stem. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.   
 
Artikel 15   
 
De Nivonraad neemt beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze 
statuten anders is bepaald.   
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Artikel 16   
 
1. De leden van de Nivonraad worden jaarlijks aangewezen door de geledingen als bedoeld 
in artikel 9 lid 2.   
 
Landelijke groepen met een tijdelijke status kunnen geen afvaardiging met stemrecht 
aanwijzen.   
 
2. a. Iedere afdeling heeft het recht één of meer leden naar de Nivonraad af te vaardigen. 
Het aantal afgevaardigden is afhankelijk van het aantal leden dat bij de afdeling staat 
ingeschreven.   
 
Tot 600 leden één afgevaardigde, tot 1200 leden twee afgevaardigden, tot 1800 leden drie 
afgevaardigden. Daarna oplopend per 600 leden één afgevaardigde extra.   
 
b. Iedere regio heeft het recht één lid van de Nivonraad te benoemen;   
 
c. De accommodatiebeheergroepen van de natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen, 
hebben ieder het recht twee leden van de Nivonraad te benoemden;   
 
d. De accommodatiebeheergroepen van kampeerterreinen met een eigen terreinwacht 
hebben ieder het recht één lid van de Nivonraad te benoemen;   
 
e. Elke landelijke groep met een permanente status, als bedoeld in artikel 9.2, heeft recht 
twee leden van de Nivonraad te benoemen.   
 
f. De gezamenlijke jeugd- en jongerengroepen hebben het recht vijftien leden van de 
Nivonraad te benoemen.   
 
  
 
3. De algemene vergadering van de regio, de afdeling en alle in artikel 16 genoemde 
groepen, wijst op basis van niet-bindende voordrachten van het regio-, afdeling- of 
groepbestuur, danwel commissie, aan welke leden en plaatsvervangende leden namens de 
regio, afdeling of die groep in de Nivonraad zullen plaats nemen. Elk lid dat tot een bepaalde 
regio, afdeling of groep behoort, heeft in de algemene vergadering van die regio, afdeling of 
groep stemrecht. Jaarlijks belegt elke regio, afdeling of groep die afgevaardigden benoemt 
daartoe minstens één algemene ledenvergadering. 5   
 
  
 
4. De aanwijzing geschiedt telkens voor de duur van één verenigingsjaar. De 
accommodatiebeheergroep of het bestuur van de regio, afdeling of groep meldt zo spoedig 
mogelijk aan het Centraal Bestuur de namen van de leden van de Nivonraad   
 
Artikel 17   
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1. De Nivonraad benoemt jaarlijks de Financiële Commissie die uit tenminste drie leden 
bestaat.   
 
2. De Nivonraad benoemt jaarlijks de commissie van beroep, die uit drie leden bestaat. De 
werkwijze en samenstelling van de commissie van beroep wordt per reglement geregeld.   
 
Artikel 18   
 
1. De Nivonraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het Centraal Bestuur of een 
technisch voorzitter.   
 
2. Het Centraal Bestuur is belast met de voorbereidingen van de vergaderingen van de 
Nivonraad.   
 
HET CENTRAAL BESTUUR   
 
Artikel 19   
 
1. Het Centraal Bestuur is belast met het besturen van het Nivon, met de uitvoering van de 
besluiten van de Nivonraad en met het beheer van de gelden en eigendommen van het 
Nivon.   
 
2. Het sluiten van overeenkomsten inzake het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, alsmede voor het sluiten van overeenkomsten, waarbij het Nivon zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt, behoort tot de bevoegdheden van het 
Centraal Bestuur.   
 
Artikel 20   
 
Het Centraal Bestuur is voor zijn daden, behoudens het in de volgende artikelen bepaalde, 
verantwoording schuldig aan de Nivonraad.   
 
Artikel 21   
 
Het Centraal Bestuur brengt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, 
behoudens verlenging van deze termijn door de Nivonraad, verslag uit over het gevoerde 
beleid en presenteert gelijktijdig de financiële jaarstukken, die tevens moeten zijn vergezeld 
van een accountantsverklaring controleverklaring opgesteld door een accountant.   
 
Artikel 22   
 
De financiële jaarstukken moeten worden goedgekeurd door de Nivonraad. De Nivonraad 
verleent décharge aan de penningmeester.   
 
Artikel 23   
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Het Centraal Bestuur stelt jaarlijks een begroting op, zorgt voor een toelichting en legt deze 
stukken ter vaststelling voor aan de Nivonraad.   
 
Artikel 24 6   
 
  
 
Het Centraal Bestuur legt jaarlijks zijn voornemens aan de Nivonraad voor.   
 
Artikel 25   
 
1. Het Centraal Bestuur bestaat uit minimaal zeven en maximaal twaalf personen, die lid zijn 
van het Nivon. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Nivonraad.   
 
2. De Nivonraad benoemt, ontslaat en schorst de leden van het Centraal Bestuur.   
 
3. De zittingsduur van de leden van het Centraal Bestuur is drie jaar. De leden van het 
Centraal Bestuur zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.   
 
4. Het Centraal Bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat elk jaar een deel van 
het bestuur aftredend is.   
 
5. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.   
 
6. Leden van de Commissie van Beroep, Financiële Commissie en bezoldigde medewerkers 
van de vereniging evenals bezoldigde medewerkers van de Stichting Natuurvriendenhuizen 
en Kampeerterreinen kunnen niet als Centraal Bestuurslid worden benoemd.   
 
Artikel 26   
 
1. Het Centraal Bestuur kan als enig orgaan bezoldigde medewerkers aanstellen of dit 
mandateren aan de directeur.   
 
Artikel 27   
 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het Centraal Bestuur. Voorts kan de vereniging 
vertegenwoordigd worden door de voorzitter alleen of door de voorzitter en de secretaris 
tezamen. Zij kunnen deze taak delegeren aan de directeur.   
 
DE FINANCIELE COMMISSIE (FC) EN HET FINANCIEEL BEHEER   
 
Artikel 28   
 
De Financiële Commissie, bedoeld in artikel 17, is belast met de controle op het financieel 
beheer, zoals verwoord in het financieel statuut1, van het Centraal Bestuur.   
 
1 Dit financieel statuut is integraal onderdeel van het huishoudelijk reglement.   
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Artikel 29   
 
De Financiële Commissie voegt jaarlijks aan de financiële jaarstukken een verslag met haar 
bevindingen en eventuele voorstellen toe en geeft tevens aan de Nivonraad, mede op basis 
van het accountantsrapport, advies over het verlenen van décharge aan de penningmeester 
van het Centraal Bestuur.   
 
Artikel 30   
 
De penningmeester van het Centraal Bestuur stelt met het oog op het in artikel 29 bepaalde 
tijdig de jaarstukken en het accountantsrapport aan de Financiële Commissie ter hand.   
 
Artikel 31   
 
De leden van het Centraal Bestuur moeten alle informatie verschaffen die door de Financiële 
Commissie wordt gevraagd. Bovendien moet het Centraal Bestuur ervoor zorgen dat de 
personeelsleden van het Nivon meewerken aan de 7   
 
  
 
beantwoording van de aan hen door de Financiële Commissie gestelde vragen.   
 
Artikel 32   
 
1. De inkomsten van het Nivon bestaan uit:   
 
a. contributies der leden;   
 
b. subsidies van overheidsorganen en andere organisaties of instellingen;   
 
c. schenkingen en erflatingen;   
 
e. sponsoring;   
 
f. andere inkomsten.   
 
  
 
2. Op basis van de begroting van het Centraal Bestuur besluit de Nivonraad over de 
verdeling van de financiële middelen.   
 
3. De contributie wordt door de Nivonraad jaarlijks vastgesteld.   
 
DE REGIO'S   
 
Artikel 33   
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De afdelingen van het Nivon kunnen ingedeeld zijn in regio’s of federaties waarvan de 
instelling en de grenzen nader worden bepaald in of volgens de regels van het huishoudelijk 
reglement. Voorts worden in het huishoudelijk reglement de taak en de werkwijze van de 
regio’s en federaties nader omschreven.   
 
DE AFDELINGEN   
 
Artikel 34   
 
Ieder lid van de vereniging behoort tot een afdeling. Indien in een bepaald gebied 
vijfentwintig of meer leden wonen, kunnen zij een afdeling gaan vormen.   
 
Artikel 35   
 
De oprichting van een afdeling moet worden goedgekeurd door het Centraal Bestuur.   
 
Artikel 36   
 
Het Centraal Bestuur kan een afdeling opheffen volgens regels, nader te bepalen in het 
huishoudelijk reglement.   
 
Artikel 37   
 
Het Centraal Bestuur stelt de grenzen van het gebied van iedere afdeling vast.   
 
Artikel 38   
 
De taken, bevoegdheden en verdere inrichting van de afdelingen worden geregeld in of 
volgens het huishoudelijk reglement.   
 
Artikel 39   
 
Bij opheffing van een afdeling moet deze de gelden en andere bezittingen die door de 
afdeling worden beheerd, aan het Centraal Bestuur overdragen. 8   
 
  
 
DE ACCOMMODATIE-BEHEERGROEPEN   
 
Artikel 40   
 
1. De bij een natuurvriendenhuis en/of kampeerterrein betrokken actieve Nivonleden 
behoren tot de Accommodatie-beheergroep. Zij voeren, voorzover door de stichting 
Natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen aan haar uitbesteed, alle noodzakelijke taken uit 
voor een goed bestuur, beheer en exploitatie van de accommodatie.   
 
2. Voor ieder natuurvriendenhuis en kampeerterrein wordt een Beheercommissie (BHC) 
benoemd door het Centraal Bestuur die het bestuur en beheer van het object verzorgt. 
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Objecten die bij elkaar zijn gelegen kunnen door één Beheercommissie (BHC) worden 
beheerd.   
 
3. De benoeming, taak en werkwijze van de Beheercommissie (BHC) wordt geregeld in het 
huishoudelijk reglement.   
 
DE LANDELIJKE GROEPEN   
 
Artikel 41   
 
1. Landelijke groepen bestaan uit Nivonleden die zich samenvoegen op basis van 
gezamenlijke activiteiten en/of gedeelde interesses en die zich niet lokaal maar landelijk 
willen organiseren. De Nivonraad bepaalt welke landelijke groepen als geleding worden 
aangemerkt.   
 
2. Landelijke groepen met een tijdelijke status kunnen door de Nivonraad en/of het Centraal 
Bestuur worden ingesteld. Deze groepen worden belast met de organisatie van incidentele 
activiteiten, het geven van advies of het doen van onderzoek.   
 
Artikel 42   
 
Voor Nivon Jeugd en Jongerenwerk Jong met hun jongerengroepen geldt een apart 
reglement, dat niet in strijd mag zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van het 
Nivon.   
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT   
 
Artikel 43   
 
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten 
of met wettelijke bepalingen.   
 
Artikel 44   
 
Het huishoudelijk reglement wordt door de Nivonraad vastgesteld, alvorens het in werking 
treedt. 9   
 
  
 
STATUTENWIJZIGING   
 
Artikel 45   
 
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door de Nivonraad.   
 
De concept statutenwijzigingen worden samen met de uitnodiging voor de Nivonraad waarin 
tot wijziging besloten zal worden, 12 weken van te voren toegestuurd.   
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Voor een besluit tot wijziging van de statuten is een meerderheid van tenminste twee/derde 
van het aantal aanwezige stemmen nodig.   
 
ONTBINDING   
 
Artikel 46   
 
Het Nivon kan slechts worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 
Nivonraad.   
 
Artikel 47   
 
Dit besluit moet met een meerderheid van tenminste drie/kwart der uitgebrachte stemmen 
worden genomen.   
 
Artikel 48   
 
Een voorstel tot ontbinding moet door het Centraal Bestuur zes weken voor de daartoe te 
beleggen Nivonraad aan alle organen, geledingen, Nivonraad-afgevaardigden en groepen 
worden toegezonden.   
 
Artikel 49   
 
Het besluit tot ontbinding moet bevatten:   
 
a. de benoeming van de commissies van vereffenaars;   
 
b. de bestemming van het liquidatiesaldo;   
 
c. de bewaarder van de boeken en bescheiden na afloop van de vereffening.   
 
  
 
OVERIGE BEPALINGEN   
 
Artikel 50   
 
Bij stemmingen gelden blanco en op niet geldige wijze uitgebrachte stemmen als niet 
uitgebracht.   
 
Artikel 51   
 
In gevallen waarin de statuten en reglementen niet voorzien of waarin de statuten en 
reglementen aanleiding geven voor twijfel of dubbelzinnigheid, beslist het Centraal Bestuur in 
overeenstemming met wat algemeen als redelijk wordt beoordeeld.   
 
Artikel 52   
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Het Centraal Bestuur brengt gebleken leemtes in de statuten ter kennis van de Nivonraad en 
doet ter zake voorstellen.   
 
Vastgesteld in de Nivonraad op  


