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STATUTEN 
 

Van de Vereniging Weezenkas 
S 
 
 
 
 

NAAM EN DOELSTELLING 
 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: “Weezenkas”, Vereniging tot 

opvoeding en verzorging op humanistische grondslag. 
 In deze statuten wordt de vereniging verder genoemd: 

Weezenkas; zij is gevestigd te Amsterdam. 
2. De Weezenkas is opgericht op zestien februari 

achttienhonderd zesennegentig en duurt voort voor onbepaalde 
tijd. 

3. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met 
éénendertig december. 

 
Artikel 2 
De Weezenkas heeft tot doel: 
a. ondersteuning bij de verzorging en opvoeding van de 

minderjarige wezen van gewone leden en partnerleden onder 
de voorwaarden en op de wijze, als in deze statuten en het 
huishoudelijk reglement bepaald; 

b. ondersteuning bij de verzorging en opvoeding van 
minderjarigen en/of het verlenen van medewerking bij de 
opvoeding en verzorging van minderjarigen, wier lot het 
bestuur overeenkomstig deze statuten zich om bijzondere 
reden aantrekt; 
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c. het bevorderen van de samenwerking met humanistische niet 
godsdienstige organisaties, hoe ook genaamd, met alle wettige 
middelen, in de ruimste zin des woords. 

 
Artikel 3 
Onder ondersteuning bij de verzorging en opvoeding op 
humanistische grondslag wordt verstaan het voorzien in het 
stoffelijke onderhoud en het doen verstrekken van onderwijs, het 
medewerken aan de zedelijke vorming, het verlenen van hulp bij 
keuze van en opleiding tot een beroep, zonder het uitoefenen van 
invloed in godsdienstige richting, waardoor deze minderjarige 
kinderen in toenemende mate in staat zullen zijn vorm te geven 
aan hun eigen leven en dat van anderen. 
 
VAN DE LEDEN 
 
Artikel 4 
De leden zijn: 
a. ereleden; 
b. gewone leden; 
c. partnerleden. 
 
Artikel 5 
a. Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die aan de 

Weezenkas bijzondere diensten hebben bewezen en als 
zodanig door de Algemene Vergadering, op voorstel van het 
bestuur zijn benoemd. 

b. Gewone leden kunnen zijn alle meerderjarige natuurlijke 
personen, die niet zijn ingeschreven in de registers van een 
kerkgenootschap of anderszins met welk geloof dan ook 
verbonden zijn, zulks ter uitsluitende beoordeling van het 
bestuur. 
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c. Partnerlid kan zijn de partner van een gewoon lid die niet aan 
de leeftijdsgrens voldoet. 

 Partnerlid kan voorts zijn degene die niet wenst te voldoen aan 
de eis van “geacht niet te zijn ingeschreven in een 
kerkgenootschap” maar wel een gezin vormt met een gewoon 
lid van de vereniging. 

 Partnerleden kunnen niet worden benoemd in bestuursfuncties 
en/of in de Commissie van Opvoeding. 

 
Artikel 6 
De aanvragen van het lidmaatschap geschiedt door invulling, 
ondertekening en inzending van een vragenlijst welke op aanvraag 
door de secretaris ter beschikking wordt gesteld. 
Het lidmaatschap van een gewoon lid kan alleen worden verstrekt 
indien de betrokkene bij  aanmelding de leeftijd van vijftig jaar 
niet heeft bereikt. 
Een partnerlidmaatschap kan alleen worden verstrekt indien de 
betrokkene bij aanmelding de leeftijd van vijf en vijftig jaar niet 
heeft bereikt. 
Het lidmaatschap vangt aan op de dag, dat door of namens het 
bestuur een verklaring van lidmaatschap is verstrekt. Het bestuur is 
bevoegd de afgifte van een verklaring van lidmaatschap te 
weigeren, in welk geval het bestuur binnen acht maanden na 
binnenkomst van de lidmaatschapaanvrage aan de betrokkene 
schriftelijk, met redenen omkleed, mededeling doet. 
Overschrijding van deze termijn door het bestuur houdt in 
verplichting tot afgifte van de verklaring van lidmaatschap. Indien 
de aanvraag op de wijze als voormeld is afgewezen heeft de 
aanvrager de mogelijkheid van beroep op de Algemene 
Vergadering van de vereniging. Het beroep dient binnen een 
maand na afwijzing schriftelijk te worden ingediend, met de 
gronden waarop het beroep stoelt. 
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Het beroep wordt behandeld in de eerste Algemene Vergadering, 
welke na het instellen van het beroep wordt gehouden. 
De inrichting van de vragenlijst en de inhoud van de verklaring 
van lidmaatschap worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 7 
De secretaris houdt nauwkeurig aantekening in een daartoe 
bestemd register van de afgifte van verklaringen van lidmaatschap 
en de samenstelling van de gezinnen van de gewone leden en 
partnerleden. 
De inrichting van dit register wordt nader vastgesteld bij 
huishoudelijk reglement. 
Wijzigingen in de gezinssamenstelling dienen binnen zes weken 
schriftelijk aan de secretaris te worden doorgegeven. 
 
Artikel 8 
De ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
De gewone leden en partnerleden betalen een jaarlijkse contributie, 
welke jaarlijks wordt vastgesteld door de ledenvergadering.  
Indien twee leden voor de wet een gezamenlijke huishouding 
voeren, kan een van de twee leden de jaarlijkse contributie voor 
hen beiden voldoen. 
Partnerleden die niet voldoen aan de leeftijdsgrens van vijftig (50) 
jaar, betalen naast de gebruikelijke jaarlijkse contributie, bij 
inschrijving een eenmalige bijdrage gekoppeld aan de leeftijd bij 
inschrijving, deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de 
ledenvergadering. 
Het is mogelijk de jaarlijkse contributiebetaling af te kopen door 
het storten van een eenmalige bijdrage, deze bijdrage wordt 
jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. 
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, te zijner 
beoordeling aan gewone leden gedeeltelijk vrijstelling van betaling 
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van contributie te verlenen onder door het bestuur te stellen 
voorwaarden. 
 
Artikel 9 
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn 

toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door 
schriftelijke opzegging te beëindigen. 

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een 
geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang 
door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 

3. Donateurs hebben het recht om de algemene ledenvergadering 
bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het 
recht om het woord te voeren. Zij hebben recht op toezending 
van alle verslagen en mededelingen die ook aan de gewone 
leden worden toegezonden. 

 
Artikel 10 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. opzegging door het lid bij aangetekend schrijven, gericht aan 

de secretaris en met een termijn van één maand; 
c. het niet voldoen van de jaarlijkse contributie, nadat één maand 

is verstreken na een aanmaning tot betaling, gedaan bij 
aangetekend schrijven; 

d. door royement door de Algemene Vergadering op voordracht 
van het bestuur. 

De secretaris houdt nauwkeurig aantekening van het einde van het 
lidmaatschap op een de vorenbedoelde wijze. De contributie is 
over het lopende jaar verschuldigd. 
Zij, die ophouden lid te zijn, hebben geen recht op teruggave of 
vergoeding van betaalde contributies of een gedeelte daarvan. 
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Artikel 11 
Hij of zij, die opgehouden heeft lid te zijn en nadien opnieuw als 
lid wordt aanvaard, kan geen enkel recht, hoe dan ook genaamd, 
ontlenen aan zijn vroegere lidmaatschap. 
 
VAN DE VERZORGING EN OPVOEDING VAN DE 
MINDERJARIGEN 
 
Artikel 12 
Onder wezen wordt verstaan: minderjarige kinderen en 
pleegkinderen van gewone leden en partnerleden, indien beide 
ouders zijn overleden. Onder pleegkinderen wordt verstaan: 
minderjarige kinderen, die langer dan vijf jaren duurzaam 
verzorging en opvoeding hebben genoten in het gezin van een 
gewoon lid of partnerlid. 
Onder half-wezen wordt verstaan: minderjarige kinderen en 
pleegkinderen van gewone leden, indien één der ouders is 
overleden. Onder half-wees wordt hier niet  verstaan degene die al 
half-wees was bij aanvang van het lidmaatschap. 
 
Artikel 13 
De Weezenkas is verplicht de verzorging en opvoeding van de 
wezen van gewone leden en partnerleden te haren laste te nemen 
tot op de dag van meerderjarigheid, met inachtneming van het 
hierna bepaalde. Deze verplichting gaat in indien ten minste twee 
volle jaren zijn verstreken na de afgifte van de verklaring van 
lidmaatschap, vermeld in artikel 6 en de jaarlijkse contributie, als 
bedoeld in artikel 8, is betaald. De Weezenkas zal deze verzorging 
en opvoeding ter hand nemen zoveel mogelijk overeenkomstig de 
gezindheid en de wensen van de ouders, voor zover dit kenbaar is 
gemaakt, en de lichamelijke en geestelijke capaciteit van de 
wezen. 
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De Weezenkas is bevoegd voor deze verzorging en opvoeding 
aanspraak te maken op bijdragen uit de geldelijke middelen, 
waarover de wezen zelf beschikken, met dien verstande, dat alleen 
aanspraak mag worden gemaakt op inkomsten, pensioenen en/of 
renten uit vermogen. 
In twijfelgevallen beslist het bestuur, behoudens zijn 
verantwoordelijkheid tegenover de Algemene Vergadering. 
 
Artikel 14 
De Weezenkas is bevoegd, indien tenminste twee volle jaren zijn 
verstreken na de afgifte van de verklaring voor lidmaatschap, 
vermeld in artikel 6 en de jaarlijkse contributie, als bedoeld in 
artikel 8, is betaald, de verzorging en opvoeding van half-wezen 
van de gewone leden te haren laste te nemen, indien en voor zover 
daaraan behoefte bestaat, tot op de dag der meerderjarigheid. 
Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing. Het bestuur beslist 
van geval tot geval over de aanwending van de bevoegdheid van 
dit artikel. 
 
Artikel 15 
In geval van een gewelddadige dood of wanneer zich een van  
tevoren niet voorzien, van buitenaf komend, ongeval voordoet, is 
het bestuur bevoegd, de termijnen, vermeld in de artikelen 13 en 
14, voor de toepassing daarvan als niet geschreven te beschouwen. 
Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen te zijner 
beoordeling, de verzorging en opvoeding, bedoeld in de artikelen 
13 en 14, ook na de meerderjarigheid voort te zetten. 
 
Artikel 16 
Toepassing van de artikelen 13 en 14 vindt plaats, zodra bericht 
van overlijden van de beide ouders of een van de ouders bij de 
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secretaris is ingekomen, dan wel de Weezenkas op andere wijze 
daarvan kennis krijgt. 
Door de secretaris worden in een daartoe bestemd register 
ingeschreven de wezen en half-wezen, ten aanzien van wie de 
artikelen 13 en 14 worden toegepast. De inrichting van dit register 
wordt nader vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 17 
Het bestuur stelt jaarlijks de som vast, die benodigd is voor de 
verzorging en opvoeding van de wezen en half-wezen, voor elk 
afzonderlijk. 
 
Artikel 18 
Indien de voogd of wettelijk vertegenwoordiger handelt in strijd 
met de voorschriften of instructies van de Weezenkas, zal de 
Weezenkas niet meer tot het verlenen van bijdragen gehouden zijn. 
 
Artikel 19 
Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk de verzorging van 
minderjarigen in bijzondere gevallen ten laste van de Weezenkas 
te brengen, onder zodanige voorwaarden als telkenmale door het 
bestuur zullen worden gesteld. 
 
Artikel 20 
Jaarlijks wordt door de Algemene Vergadering uit de leden een 
commissie van opvoeding gekozen. 
De daadwerkelijke verzorging van de in de voorgaande artikelen 
bedoelde minderjarigen en/of meerderjarigen geschiedt door de 
commissie van opvoeding. 
De samenstelling, taak en werkwijze der commissie van opvoeding 
worden nader vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 
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DE GELDMIDDELEN 
 
Artikel 21 
De geldmiddelen van de Weezenkas bestaan uit: 
a. opbrengsten uit het vermogen van de Stichting Weezenkas;  
b. contributies en/of andere bijdragen, als bedoeld in artikel 8 en 

9; 
c. erfstellingen, schenkingen, legaten en andere makingen, 

renten, hoe ook genaamd; 
d. alle overige verkrijgingen. 
 
Artikel 22 
Het bestuur is het beheer der geldmiddelen opgedragen. 
De aanvaarding van erfstellingen, schenkingen, legaten en 
makingen onder last is voorbehouden aan de Algemene 
Vergadering. Bij huishoudelijk reglement wordt bepaald op welke 
wijze de gelden van de Weezenkas mogen worden belegd. 
 
Artikel 23 
Het bestuur is bevoegd ter bevordering van de doeleinden, vermeld 
in artikel 2, sub c, al of niet onder voorwaarden gelden ter 
beschikking te stellen van andere verenigingen of instellingen, met 
dien verstande dat schenkingen, een bedrag van driehonderd euro  
(€ 300,00) te boven gaande, de goedkeuring behoeven van de 
Algemene Vergadering. 
 
VAN HET BESTUUR 
 
Artikel 24 
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden. Het wordt gekozen uit 
en door de gewone leden op de wijze als bij huishoudelijk 
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reglement te bepalen. Ieder bestuurslid treedt aan voor een periode 
van vier jaar. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 
 
Artikel 25 
Het bestuur wijst uit zijn midden aan het dagelijks bestuur, 
bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en hun 
vervangers. 
De functies worden door het bestuur onderling verdeeld,. De 
voorzitter en secretaris of hun vervangers vertegenwoordigen de 
Weezenkas in en buiten rechte. 
 
Artikel 26 
Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig oordeelt. Indien 
ten minste twee leden van het bestuur een vergadering nodig 
oordelen, wordt deze door de secretaris bijeengeroepen. 
 
Artikel 27 
De secretaris maakt een schriftelijk verslag van het behandelde in 
de bestuursvergaderingen en houdt een lijst bij van de genomen 
besluiten. 
 
Artikel 28 
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, doch met 
toestemming algemene ledenvergadering indien het belang van de 
rechtshandeling een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te 
boven gaat. 
 
Artikel 29 
Het bestuur kan een administrateur benoemen op voorwaarden als 
bij huishoudelijk reglement te bepalen, ten behoeve van de 
dagelijkse administratie. 
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Artikel 30 
Het bestuur draagt zorg voor een huishoudelijk reglement ter 
uitvoering van deze statuten, hetwelk geen bepalingen mag 
bevatten, in strijd met deze statuten, en eerst van kracht wordt na 
vaststelling door de Algemene Vergadering. 
 
VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 31 
Eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering van leden 
bijeengeroepen. Daarin wordt in elk geval: 
a. een jaarverslag uitgebracht, waarin minimaal opgenomen een 

verslag van de Vereniging, de Commissie van Opvoeding en 
De Stichting Weezenkas; 

b. een rekening en verantwoording verstrekt van het gevoerde 
beheer; 

c. een commissie tot controle van de rekening en verantwoording 
(“kascommissie”) benoemd; 

d. nieuwe leden van het bestuur gekozen en in eventuele 
vacatures voorzien; 

e. de commissie van opvoeding, bedoeld in artikel 20, benoemd. 
Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens 
als het bestuur of ten minste tien procent van de leden zulks nodig 
oordelen. Geeft het bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek 
geen gevolg, dan hebben bedoelde leden het recht zelf tot het 
beleggen van de verzochte vergadering over te gaan. 
De inrichting en bijeenroeping der Algemene Vergadering wordt 
bij huishoudelijk reglement geregeld. 
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Artikel 32 
Ereleden, en gewone leden oefenen, tenzij geschorst, het stemrecht 
in de vergadering uit. 
Alvorens een lid tot de uitoefening van het stemrecht wordt 
toegelaten, kan het bestuur overlegging van de verklaring van 
lidmaatschap vorderen.  
 
Artikel 33 
Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van 
stemmen, behoudens in gevallen, waarin deze statuten of het 
huishoudelijk reglement anders bepalen. Bij staking der stemmen 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 34 
a. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding behoeft ten 

minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een 
algemene ledenvergadering, waarin tenminste de gewone 
meerderheid van het totaal aantal stemgerechtigde leden 
aanwezig is. 

b. Als het in lid a bedoelde quorum niet aanwezig is, zal het 
bestuur op de hierboven genoemde wijze een nieuwe 
Algemene Vergadering bijeen  roepen op een termijn van niet 
korter dan twee en niet langer dan vier weken. In die tweede 
vergadering kan bedoeld besluit ongeacht het aanwezige 
aantal leden worden genomen met twee/derde meerderheid  
der stemmen. 

c. In geval van een besluit tot ontbinding van de Weezenkas 
wordt de Weezenkas door het bestuur geliquideerd.  
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d. Besluiten tot ontbinding van de Weezenkas moeten inhouden 
de bepaling van de bestemming van het vermogen. 

 
Artikel 35 
Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin deze statuten of het 
huishoudelijk reglement niet voorzien.  
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de Algemene ledenvergadering op 15 
oktober 2007 
 

 
Aldus vast 

 
 
 


