
Statuten FAMO 
 
VERENIGING FEDERATIE VAN ALGEMENE MIDDELENMANAGERS BIJ DE OVERHEID (FAMO)  

gevestigd te Leusden, opgericht op 29 december 1934 statutenwijziging: 10 september 2004  

notaris: J.G.A. Kuhlmann te Borne 

STATUTEN  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 1.  

De vereniging draagt de naam: "VERENIGING FEDERATIE VAN ALGEMENE MIDDELEN MANAGERS BIJ DE OVERHEID" 

(FAMO). Zij is gevestigd te Leusden. 

OPRICHTING EN DUUR  

Artikel 2.  

De vereniging is eertijds onder de naam: "Vereniging van Comptabele Ambtenaren bij de Overheids- en semi-

overheidsbedrijven en diensten" opgericht op negenentwintig december negentienhonderd vierendertig. Te 

rekenen van één juli negentienhonderd zeventig luidde de naam: "Vereniging van Hoofden van Administraties 

van Overheidsbedrijven en -diensten". Met ingang van éénendertig augustus negentienhonderd zevenentachtig 

is de vereniging voortgezet onder de naam: Vereniging van Financieel-economische en Administratieve 

Managers in Overheidsdienst en voor onbepaalde tijd aangegaan. Per één mei negentienhonderd 

tweeënnegentig is de vereniging voortgezet onder de in artikel 1. genoemde naam.  

Artikel 3.  

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

BEGRIPSBEPALINGEN  

Artikel 4.  

1. In deze statuten wordt onder overheidsdienst tevens verstaan: overheidsbedrijven, semi-overheidsbedrijven 

en non-profit-instellingen.  

2. Onder algemene middelenmanagers worden verstaan alle in overheidsdienst werkzame functionarissen, die 

een leidende althans zelfstandige functie bekleden op het gebied van administratie, automatisering, economie, 

financiën, informatie, personeel en organisatie. Tot die managers worden onder andere gerekend: 

directeuren/ chefs financiën, controllers, accountants en leidinggevenden op het gebied van administratie, 

informatie, personeel en organisatie 

DOEL EN MIDDELEN  

Artikel 5.  

De vereniging stelt zich ten doel:  

a. een optimale functievervulling van haar leden te bevorderen door hen over nieuwe ontwikkelingen te 

informeren;  

b. de onderlinge contacten van haar leden te bevorderen.  

Artikel 6.  

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:  

1. a. de onderlinge uitwisseling van gedachten en ervaringen en de kennisneming van elkanders werk;  

b. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten;  

c. het doen houden van lezingen en voordrachten en het organiseren van excursies;  

d. het uitgeven of doen uitgeven van een vakblad;  

e. de instelling van studiecommissies en de publicatie van haar rapporten;  

f. de samenwerking met andere verenigingen;  

g. alle wettige en geoorloofde haar ten dienste staande middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen 

zijn.  

2. Desgewenst kunnen vakgroepen worden ingesteld. Hiervoor is toestemming van de algemene 

ledenvergadering vereist. 

  

LEDEN  

Artikel 7.  



1. De vereniging bestaat uit:  

a. gewone leden;  

b. buitengewone leden;  

c. ereleden;  

d. leden van verdienste.  

2. Gewone leden kunnen zijn: algemene middelenmanagers in overheidsdienst, zoals bedoeld in artikel 4. Over 

toelating beslist het bestuur.  

3. Buitengewone leden kunnen zijn degenen wier lidmaatschap door pensionering of vervroegd uittreden is 

beëindigd.  

4. Ereleden zijn leden van het bestuur die tenminste een periode van vijf jaar daarvan deel hebben uitgemaakt 

en zich daarbij bijzonder verdienstelijke hebben gemaakt door een meer dan normale inzet casu quo bijdrage 

aan het besturen van de vereniging en op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als 

zodanig zijn benoemd.  

5. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op 

voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.  

6. Stemgerechtigd zijn alle leden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.  

7. Het lidmaatschap der vereniging eindigt:  

a. door overlijden van het lid;  

b. door opzegging door het lid;  

c. door opzegging door de vereniging;  

d. door ontzetting.  

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. 

Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste november in het bezit van de secretaris 

moet zijn. De secretaris is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een 

opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 

verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van 

het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 

minste vier weken, wanneer het lid - na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand - op de eerste 

november niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede 

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het 

lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het 

lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en). 

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De 

ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van 

reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in 

beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 

het lid geschorst. Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met 

ten minste twee/ derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.  

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft 

desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders 

besluit.. 

  

9. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:  

a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn 

verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van 

toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke 

aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;  



b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie 

aan hem is meegedeeld. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Artikel 8.  

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 

de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 

schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 

15 en 16.  

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag 

uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat 

van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle 

bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen 

melding gemaakt.  

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, 

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 

het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het 

onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van 

onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de 

boeken en bescheiden der vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 

ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.  

5. Ieder jaar wordt vóór één juli een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze 

jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  

a. het jaarverslag van de secretaris;  

b. de rekening en verantwoording van de penningmeester als bedoeld in lid 3 van dit artikel met het verslag 

van de in lid 4 bedoelde commissie;  

c. de benoeming van de in lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;  

d. de begroting en contributie voor het volgende verenigingsjaar;  

e. voorziening in eventuele vacatures;  

f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

  

6. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van één/ tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 

ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het 

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

overgaan door oproeping overeenkomstig lid 2 van dit artikel of bij advertentie in ten minste een ter plaatse 

waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 

belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.  

Artikel 9.  

1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over 

een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Stemmen over personen schriftelijk, tenzij de meerderheid van 

de aanwezig leden tot mondelinge stemming besluit.  

3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

4. Bij staken van stemmen over zaken wordt het onderwerp opnieuw in stemming gebracht. Staken de 



stemmen ten tweede male, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

5. Bij stemmingen over de verkiezing van personen wordt voor iedere te vervullen plaats een afzonderlijke 

stemming gehouden. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste 

stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal 

stemmen meer dan twee personen in aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een 

herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken, 

beslist het lot. 

HET BESTUUR  

Artikel 10.  

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen, waaronder de voorzitter van de 

krachtens artikel 6 lid 2 ingestelde vakgroepen, die op voordracht van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering uit de leden worden gekozen. Ten minste tien leden kunnen tot een week vóór de algemene 

ledenvergadering schriftelijk een tegenkandidaat voordragen.  

2. De leden van het bestuur hebben gedurende vier jaar zitting. De aftredende bestuursleden zijn eenmaal 

voor vier jaar direct herkiesbaar. Het bestuur kan een voorstel voorleggen aan de algemene ledenvergadering 

terzake het aantal termijnen en/ of de duur van die termijnen. De bestuursleden treden af volgens een door 

het bestuur op te stellen rooster.  

3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke spreiding over regio's en 

disciplines.  

4. De voorzitter wordt als zodanig in functie gekozen door de algemene ledenvergadering.  

5. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.  

6. De taken van het bestuur kunnen nader bij huishoudelijk reglement worden geregeld.  

7. Een bestuurslid verliest zijn functie: - door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden, indien dit 

rooster is vastgesteld; - door zijn aftreden op eigen verzoek; - door het einde van zijn lidmaatschap van de 

vereniging; - door zijn overlijden of onder curatele stelling of wanneer over hem een bewindvoerder of mentor 

wordt aangesteld; - door zijn ontslag krachtens een besluit van de ledenvergadering, een en ander met in 

achtneming van het hierna in lid 8 bepaalde.  

8. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst. De schorsing 

beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de ledenvergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. 

Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.  

Artikel 11.  

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 

komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende leden van het bestuur, waaronder ten minste de voorzitter. 

Artikel 12. 

Ter ondersteuning kan het bestuur na toestemming van de algemene ledenvergadering een "Raad van Advies", 

bestaande uit niet-leden, instellen. De taken en bevoegdheden van deze Raad zullen in een afzonderlijk 

reglement worden vastgelegd. 

GELDMIDDELEN  

Artikel 13.  

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:  

a. contributie van de leden;  

b. donaties, schenkingen en andere inkomsten.  

2. De contributies en donaties worden jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op ereleden 

rusten geen geldelijke verplichtingen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Artikel 14.  

1. Door de algemene ledenvergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld. Het mag geen 

bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat of met deze 

statuten.  

2. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering met ten 



minste twee/ derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan 

alleen worden behandeld indien het van tevoren als punt van behandeling op de agenda is geplaatst. De 

wijziging treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van het besluit, tenzij dit besluit een latere 

datum aangeeft. 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN  

Artikel 15.  

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd indien daartoe door de algemene ledenvergadering besloten 

wordt met ten minste twee/ derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een voorstel tot wijziging van deze 

statuten kan alleen worden behandeld indien het van tevoren als punt van behandeling op de agenda is 

geplaatst.  

2 a. Een besluit als bedoeld in lid 1 kan slechts worden genomen indien in de desbetreffende algemene 

ledenvergadering ten minste twee/ derde deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is het 

vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken doch niet eerder dan veertien dagen daarna 

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden en kan ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde 

leden, met ten minste twee/ derde deel der uitgebrachte geldige stemmen een besluit als bedoeld in lid 1 

worden genomen. 

b. De oproeping voor de vergadering moet tezamen met het voorstel tot statutenwijziging ten minste veertien 

dagen vóór de datum van de algemene ledenvergadering waarin de statutenwijziging zal worden behandeld, 

aan de leden worden toegezonden. In het voorstel moet de voorgedragen wijziging woordelijk zijn 

opgenomen.  

c. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

ONTBINDING  

Artikel 16.  

1. De vereniging kan slechts worden ontbonden indien daartoe door de algemene ledenvergadering wordt 

besloten met ten minste drie/ vierde van de uitgebrachte geldige stemmen, mits de vergadering daartoe ten 

minste vier weken tevoren is bijeengeroepen en indien meer dan de helft van de stemgerechtigde leden 

aanwezig is.  

2. Indien het in het vorige lid bedoelde aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, dient binnen vier weken 

doch niet eerder dan veertien dagen daarna een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen en gehouden. 

Ongeacht het dan aanwezige aantal stemgerechtigde leden is deze vergadering tot beslissen bevoegd, met 

inachtneming van de in lid 1 genoemde stemmenverhouding.  

Artikel 17.  

1. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 

vereffening door het bestuur.  

2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen 

zodanige doeleinden, die het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.  

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig 

is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement voor zover 

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars 

bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is 

ingeschreven. 

SLOTBEPALINGEN  

Artikel 18  

1. De instellingen, welke bij het in werking treden van deze statuten buitengewoon lid waren op grond van 

voorafgaande statuten, kunnen als donateur worden ingeschreven.  

2. Vorenbedoelde donateurs kunnen aan de werkzaamheden van de vereniging deelnemen; in vergaderingen 

hebben zij geen stem.  

Artikel 19.  

1. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen.  



2. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien of waarin omtrent de bedoeling of de omvang ener 

bepaling twijfel rijst, beslist het bestuur, onder gebondenheid van verantwoording aan de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering. 

 


