
Samenvatting van de statuten van de kwaliteitskring  Zuid-Holland 
 

U kunt alleen maar lid worden als u de statuten ond erschrijft en de doelstellingen van de 
vereniging ondersteunt.Geef aan dat u instemt met d e inhoud door aanklikken van de button 
“geaccepteerd”:   
 
De vereniging draagt de naam: “KWALITEITSKRING ZUID-HOLLAND” (K.K.Z.H.) en is gevestigd te 
‘s Gravenhage.  
 
De vereniging heeft ten doel de zorg voor kwaliteit in bedrijven en instellingen te bevorderen. Zij tracht 
dit doel te bereiken door:  
• het organiseren van kringbijeenkomsten voor haar leden;  
• het organiseren van bijeenkomsten van personen welke direct of indirect betrokken zijn bij de 

kwaliteitszorg;  
• het geven van voorlichting over de kwaliteitszorg;  
• het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de overheid of andere bij de kwaliteitszorg 

betrokken organisaties;  
• het uitvoeren van activiteiten die kunnen leiden tot verbetering van de kennis van de kwaliteits-

zorg;  
• alle wettige geoorloofde middelen, die de vereniging verder ten dienste staan.  
De vereniging kent gewone leden en ere leden. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur 
hebben aangemeld, schriftelijk hebben verklaard de doelstellingen van de vereniging te aanvaarden 
en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ereleden zijn zij die wegens hun 
buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergade-
ring als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard. 
 
Leden kunnen zijn:  
• meerderjarige natuurlijke personen;  
• rechtspersonen.  
Meerderjarige natuurlijke personen kunnen een persoonlijk lidmaatschap verkrijgen. Rechtspersonen 
kunnen een bedrijfslidmaatschap verkrijgen, dat recht geeft een maximum van vijf personen, allen in 
dienst bij de desbetreffende rechtspersoon, aan de verenigingsactiviteiten deel te laten nemen.  
 
Een lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
 
Het lidmaatschap eindigt:  
• door het overlijden van een lid;  
• door opzegging door het lid;  
• door opzegging door de vereniging;  
• door ontzetting.  
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een vereni-
gingsjaar, mits schriftelijk en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Niettemin 
is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft 
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.  
 
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet be-
paalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van vorig lid is van overeenkomstige toepas-
sing.  
 
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de sta-
tuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks 
betalingsherinneringen niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer 
een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het 
betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene 
is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 
vergadering.  
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor 
dat jaar geheel door het lid verschuldigd. 
 


