Statuten BVA
Juli 2017

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders.
Verkorte naam: BVA.
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
Duur
Artikel 2
De vereniging, welke is opgericht op één maart negentienhonderdnegentien, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 3
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van de commerciële
communicatie in de meest uitgebreide zin.
Werkwijze
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1. het stimuleren en bewaken van een optimale infrastructuur voor commerciële communicatie;
2. het stimuleren en bewaken van de vrijheid van commerciële communicatie;
3. het opkomen voor de collectieve belangen van haar leden;
4. het informeren van haar leden over ontwikkelingen die zich op het gebied van de commerciële communicatie
voordoen;
5. het adviseren van individuele leden;
6. het stimuleren en organiseren van kennisoverdracht aan en tussen haar leden;
7. het onderhouden van contacten met nationale en internationale organisaties die zich bewegen op het gebied
van de commerciële communicatie of voor de commerciële communicatie van belang kunnen zijn;
8. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Verenigingsjaar
Artikel 5
Het verenigingsjaar, ook wel boekjaar genoemd, loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Lidmaatschap
Artikel 6
1. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten (rechts)personen die gewoonlijk gebruik
maken van commerciële communicatie en wier activiteiten in de rol van adverteerder niet strijdig zijn met de
belangen waarvoor de BVA gewoonlijk opkomt. Het bestuur besluit over toelating.
2. De jaarlijks door de leden verschuldigde contributie wordt vastgesteld door het bestuur volgens een daartoe
opgemaakte klasse-indeling.
3. Treedt een lid toe na één juli van het lopende verenigingsjaar dan wordt voor dat jaar de helft van de contributie
berekend.
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Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden; is het lid een rechtspersoon dan eindigt het lidmaatschap wanneer de rechtspersoon
ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging, welke kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren; de opzegging geschiedt door het bestuur;
d. door ontzetting, welke alleen kan 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. De
ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met
opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep op de algemene ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven aan de BVA, respectievelijk
aan het lid, en wel uiterlijk zes maanden voor afloop van het verenigingsjaar.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel verschuldigd.
5. Na beëindiging van het lidmaatschap blijft het voormalige lid gedurende één jaar gebonden aan de besluiten van
de vereniging die ten tijde van de beëindiging van het lidmaatschap gelden, behoudens door het bestuur te
verlenen gehele of gedeeltelijke ontheffing.
Ereleden
Artikel 8
Tot ereleden van de vereniging kunnen op voorstel van het bestuur worden benoemd personen die zich jegens de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en hebben
dezelfde rechten als gewone leden, terwijl zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.
Middelen
Artikel 9
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. schenkingen, legaten, erfstellingen en andere baten.
Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die uit of buiten de leden worden benoemd door de algemene
vergadering.
Een bestuurslid dat buiten de leden wordt benoemd mag geen belangen hebben die strijdig zijn met de
belangen waarvoor de BVA gewoonlijk opkomt en zoals ook voor het zijn van lid van de BVA geldt, zoals
omschreven in artikel 6 lid 1van deze statuten.
2. Het bestuur bestaat uit voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden.
De voorzitter wordt in die functie aangewezen door de algemene vergadering.
De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
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De vereniging kent een dagelijks bestuur, bestaande uit drie of vier leden, waarvan deel uitmaken de voorzitter,
de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan besluiten dat de functie van
ondervoorzitter met die van secretaris of penningmeester wordt gecombineerd.
Bestuursleden worden benoemd voor drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond voor eenzelfde periode
herkiesbaar met een maximum van drie perioden (de eerste periode inbegrepen).
Een bestuurslid dat niet meer voldoet aan de kwaliteit zoals omschreven in lid 1 van dit artikel door het hebben
van met de BVA strijdige belangen verliest zijn lidmaatschap van het bestuur hetzij door bedanken op eigen
initiatief, hetzij per dag van de bestuursvergadering waarin wordt besloten dat die strijdige belangen inderdaad
aanwezig zijn.

Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast.
2. Het bestuur doet zich bijstaan door een directeur, zoals hierna in artikel 12 genoemd. Het dagelijks bestuur
overlegt periodiek met de directeur over de uitvoering van zijn werkzaamheden.
3. Het bestuur kan een of meer adviseurs benoemen, die als zodanig op uitnodiging van het bestuur toegang
hebben tot bestuursvergaderingen en aldaar een adviserende stem uitbrengen.
Artikel 12
1. Het bestuur benoemt op voordracht van het dagelijks bestuur een directeur, die leiding geeft aan het bureau
van de vereniging.
2. De directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging en met de dagelijkse
gang van zaken binnen de vereniging.
3. De directeur rapporteert aan de voorzitter en over financiële zaken aan de penningmeester.
Artikel 13
1. In de bestuursvergaderingen worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter.
2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit
verlangen.
Vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Voorts wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee
bestuursleden tezamen, waarvan tenminste één lid van het dagelijks bestuur.
2. De directeur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen, binnen de grenzen van de door het bestuur
verstrekte volmacht(en).
Algemene Vergadering
Artikel 15
1. Jaarlijks wordt tenminste eenmaal en wel uiterlijk in de maand mei een algemene vergadering (jaarvergadering)
gehouden, waarin:
a. het bestuur zijn verslag over het voorgaande jaar uitbrengt en, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten (de jaarrekening) vergezeld van een rapport van een door het bestuur aan te
wijzen register-accountant, rekening en verantwoording doet van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
bestuur.
b. besloten wordt tot het al dan niet verlenen van decharge aan het bestuur.
c. een begroting door het bestuur wordt ingediend en besproken.
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Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt of zo dikwijls
een zodanig aantal leden als bevoegd is ter algemene vergadering een/tiende van de stemmen uit te brengen,
zulks verlangt.

Artikel 16
1. Oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij schriftelijke convocatie aan het adres van de leden,
tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering.
2. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan een algemene vergadering worden
bijeengeroepen met een oproepingstermijn van tenminste een dag. Van een dergelijke vergadering kan door
een fax of e-mail bericht worden gegeven.
3. De agenda van de algemene vergadering moet door het bestuur tenminste drie dagen tevoren aan de leden
worden toegezonden, inhoudende een korte opgave van de ter vergadering te behandelen punten.
Voorstellen van de leden moeten schriftelijk worden ingediend en minstens vijf dagen voor de vergadering in het
bezit zijn van de secretaris; deze voorstellen worden op de agenda geplaatst.
Over voorstellen daarna ingediend of niet op de agenda vermeld, kan op de algemene vergadering geen besluit
worden genomen. Zij kunnen op de vergadering wel worden behandeld, doch slechts indien het bestuur
daartegen geen bezwaar heeft.
4. Het in lid 3 van dit artikel bepaalde geldt niet voor vergaderingen bijeengeroepen krachtens het tweede lid van
dit artikel. Op een dergelijke vergadering kan echter over geen ander onderwerp een beslissing worden
genomen dan over dat, waarvoor de vergadering is belegd blijkens de agenda, die in dit geval in de oproep moet
zijn opgenomen.
Artikel 17
1. Alle besluiten in de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
2. Elk lid van de vereniging brengt ter algemene vergadering een stem uit. Indien voor een lid meer personen ter
algemene vergadering aanwezig zijn, wijzen deze een hunner aan, die op de vergadering het stemrecht zal
uitoefenen.
3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd; de algemene vergadering kan besluiten van
deze bepaling af te wijken. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel als
verworpen beschouwd. Wordt bij een stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan
heeft herstemming plaats ten aanzien van die personen, die bij de eerste stemming het hoogste en het op een
na hoogste aantal stemmen op zich verenigd hadden.
4. Het bestuur is gerechtigd ook niet-leden ter algemene vergadering toe te laten, van wier aanwezigheid het
bestuur aan het begin van de desbetreffende vergadering mededeling zal doen. Deze niet-leden hebben geen
stemrecht.
Huishoudelijk reglement
Artikel 18
De algemene vergadering kan besluiten een huishoudelijk reglement op te stellen ter regeling of nadere uitwerking
van bepaalde onderwerpen.
Statutenwijziging
Artikel 19
Deze statuten kunnen worden gewijzigd, mits daartoe besloten wordt bij twee/derde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.
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Ontbinding
Artikel 20
1. De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe besloten wordt met twee/derde meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.
2. In geval van ontbinding wordt een na vereffening resterend batig saldo onder de leden gelijkelijk verdeeld, tenzij
bij besluit van de algemene vergadering een andere bestemming aan dat batig saldo wordt gegeven.
3. Vereffening geschiedt, behoudens afwijkend besluit van de algemene vergadering, door het bestuur.
Slotbepaling
Artikel 21
Elk verschil van mening omtrent de uitlegging van de bepalingen van deze statuten of van een eventueel
huishoudelijk reglement wordt beslist door het bestuur.
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