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Algemene bepalingen
Artikel 1
1. De naam van de vereniging zal zoveel mogelijk voluit wordt gebruikt als: Vexpan, Platform
voor het Parkeren in Nederland. In het maatschappelijk verkeer kan de verkorte naam:
Vexpan gebruikt worden. Deze verkorte naam Vexpan kan in de vorm van een logo worden
gebruikt.
2. De vereniging streeft er naar om haar missie, zoals verwoord in de statuten van de vereniging, te vervullen met onder meer de volgende middelen:
• het platform zijn voor het uitwisselen van ervaringen tussen de leden op het gebied van
beleid, richtlijnen/wetgeving en uitvoering in de sector;
• fungeren als onafhankelijk landelijk platform door zowel het intern als extern, creëren,
uitbouwen en onderhouden van contacten ten dienste van de parkeerbranche;
• het doen blijken van de inzichten van de vereniging, eventueel in samenwerking met
anderen;
• het nemen van initiatieven op het gebied van kennisvermeerdering en of het aanbieden
van faciliteiten voor kennisoverdracht en professionalisering in de parkeersector;
• het uitgeven, het bevorderen en het doen uitgeven van geschriften die aan het doel van
de vereniging verwant zijn.
• het houden van en deelnemen aan nationale en internationale vergaderingen, congressen alsmede excursies ter behandeling van voor de vereniging belangrijke onderwerpen
en vraagstukken;
• de katalysator zijn voor het kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn in de branche;
• het meer sturend behartigen van de belangen van haar leden, zowel intern in de
vereniging als extern;
• het creëren, uitbouwen en onderhouden van contacten op internationaal niveau, waaronder zusterverenigingen in het buitenland, alsmede koepelorganen - waaronder de
European Parking Association (EPA) - ten dienste van de parkeersector;
• de vereniging onafhankelijk positioneren en geen winstoogmerk nastreven.
Inhoud lidmaatschap
Artikel 2
1. Door de algemene ledenvergadering wordt, al dan niet jaarlijks en op voorstel van het
bestuur, vastgesteld welke rechten aan het lidmaatschap van de vereniging ontleend kunnen
worden.
Jaarlijkse bijdragen voor contributie
Artikel 3
1. De contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december van het boekjaar.
2. Bij toetreding als nieuw lid geldt een evenredige verdeling van het bedrag of de termijn
waarop men in dat boekjaar nog lid is. Het bestuur stelt die verdeling vast.
3. Voor het innen van de contributie wordt door het secretariaat een nota verzonden naar de
leden.
4. De contributie, dient steeds ten hoogste één maand na dagtekening van de betreffende nota
te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling zal ten hoogste 2 maal een aanmaning volgen vanuit
het secretariaat. Daarna kan de vordering ter incassering door derden langs buitengerechtelijke weg, eventueel langs gerechtelijke weg, uit handen worden gegeven.
5. In geval van incassering, bedoeld onder lid 4, zijn alle kosten, vallende op de incassering,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vermeerderd met de wettelijke rente, voor
rekening van het betreffende lid.
Aanvraag lidmaatschap en toelatingscommissie
Artikel 4
1. Als een natuurlijk persoon of rechtspersoon door het bestuur niet als lid wordt toegelaten kan
de betrokken persoon/rechtspersoon conform artikel 4 van de Statuten bij de algemene
ledenvergadering een verzoek indienen om alsnog tot toelating te besluiten. De algemene
ledenvergadering kan de beslissing over het verzoek delegeren aan een toelatingscommissie, die uit tenminste drie personen bestaat.
2. De leden van de toelatingscommissie worden per verzoek door de algemene ledenvergadering benoemd. De zittingsduur van de toelatingscommissie eindigt zodra deze
toelatingscommissie tot een oordeel over de toelating is gekomen en dit oordeel schriftelijk
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aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt. Leden van het bestuur kunnen niet in deze commissie worden benoemd.
3. Een lid van de toelatingscommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden ontslagen of geschorst.
Erelidmaatschap en spelden van verdienste
Artikel 5
1. Ereleden conform artikel 3 van de statuten worden voor het leven benoemd. De benoeming
vindt zoveel mogelijk plaats in een openbare vergadering.
2. Door het bestuur worden criteria opgesteld waaraan kan worden getoetst of de persoon zich
voor de branche in het algemeen of voor de vereniging in het bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt. De algemene vergadering is niet gebonden aan deze criteria en kan anders
besluiten.
3. Als blijk van het erelidmaatschap wordt aan het erelid een certificaat en een speld uitgereikt.
4. Aan leden die niet in aanmerking komen voor het erelidmaatschap, maar zich voor de
parkeerbranche of voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt kan een speld van
verdienste worden uitgereikt. Het bestuur heeft de bevoegdheid om de criteria voor de speld
van verdienste vast te leggen en heeft tevens de bevoegdheid om te beslissen wie voor de
speld in aanmerking komt. De uitreiking vindt zoveel mogelijk plaats in een openbare vergadering. Aan de speld van verdienste zijn geen faciliteiten verbonden.
Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur stelt in onderling overleg vast, wie van zijn leden de functie van vice-voorzitter
zal bekleden. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter de taak van de
voorzitter over.
2. De waarneming bij afwezigheid van één der overige leden wordt geregeld bij besluit van het
bestuur.
3. De taakverdeling binnen het bestuur wordt in onderling overleg vastgesteld.
4. Voor alle bestuursleden, alsmede voor de verenigingsmanager en/of directeur worden
functieomschrijvingen vastgelegd door het bestuur.
5. Door het bestuur worden minimaal die activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd, die behoren bij
het lidmaatschap.
6. De leden van het bestuur kunnen op basis van vooraf gemaakte afspraken hun reis- en
verblijfkosten vergoed krijgen. Ook andere kosten kunnen, mits vooraf besproken in het
bestuur en passend binnen de begroting vergoed worden.
7. Bestuursleden kunnen zonder kosten deelnemen aan activiteiten die door de vereniging
worden georganiseerd.
8. Besluiten van het bestuur - met een continu karakter zoals vergoedingen en declaraties,
maar ook andere zaken rondom het functioneren van de vereniging - kunnen worden vastgelegd in bestuursdocumenten. Deze bestuursdocumenten liggen ter inzage bij het secretariaat van de vereniging.
Algemene ledenvergadering
Artikel 7
1. De algemene ledenvergadering wordt door het bestuur voorbereid. De agenda wordt met in
achtneming van de statuten door het bestuur vastgesteld.
2. Plaats en datum van de algemene ledenvergadering worden minimaal vier weken voor de
vergadering aan de leden bekend gemaakt via een brief en/of gepubliceerd in het
verenigingsorgaan alsmede via media die de vereniging ter beschikking staan. Van de
termijn van vier weken kan worden afgeweken als het een bijzondere algemene vergadering
betreft, die gehouden wordt op een reeds eerder aangekondigde bijeenkomst die voor alle
leden van de vereniging toegankelijk is.
3. Als er sprake is van bestuursverkiezingen dan dient het bestuur dit tenminste twee maanden
voor de eerstvolgende ALV aan de leden kenbaar te maken. Kandidaten kunnen zich tot vier
weken voor aanvang van de ALV conform het bepaalde in art. 7 lid 3 van de statuten bij het
bestuur schriftelijk te melden. Indien op enig moment naar de mening van de ALV (conform
art. 18 lid 1 van de statuten) het bestuur uit te weinig leden bestaat, kunnen zich tijdens de
ALV kandidaten bekendmaken (met inachtneming van art 7 lid 3 van de statuten en kan de
ALV vervolgens de gewenste extra bestuursleden benoemen.
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Bestuursbevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen
Artikel 8
1. De bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, is gelimiteerd tot
een bedrag groot Є 15.000,-. - bespreken
2. Voor bedragen die het bedrag genoemd in lid 1 van dit artikel te boven gaan moet het
bestuur minimaal vier weken voor de vergadering een met reden omkleed verzoek indienen
bij de algemene ledenvergadering.
Ledencommissies
Artikel 9
1. Vexpan kent een structuur waarin gewone leden zich kunnen verenigen in een ledencommissie.
2. Een Vexpan-lidmaatschap is een voorwaarde om lid te worden van een ledencommissie.
3. Ledencommissies kunnen worden ingesteld/opgericht op aangeven van de leden en dienen
te worden geautoriseerd door het bestuur.
4. Iedere ledencommissie is verplicht een eigen huishoudelijk reglement in te stellen, dat ter
accordering aan het Vexpan-bestuur dient te worden voorgelegd. Dit geldt zowel voor een
nieuw huishoudelijk reglement als voor wijzigingen in een bestaand huishoudelijk reglement.
5. Het huishoudelijk reglement van een ledencommissies mag niet in strijd zijn met zowel de
statuten als het huishoudelijk reglement van Vexpan.
6. Het huishoudelijk reglement van een ledencommissie is een vast model, waarin minimaal
bepalingen zijn opgenomen op het gebied van:
• afbakening van het werkterrein;
• de leden;
• de doelstellingen;
• de bijdrage;
• de verplichtingen;
• de mededinging in het kader van de wet op de mededinging.
Het vaste model voor het huishoudelijk reglement ligt ter inzage bij het secretariaat van de
vereniging.
7. Naast de Vexpan-contributie kan iedere ledencommissie zélf bepalen of er een separate
commissiebijdrage geheven wordt. De ledencommissie is verplicht de eventuele inning van
gelden via Vexpan c.q. de hiervoor door Vexpan aangewezen partij te laten verlopen.
8. De commissiebijdrage zoals genoemd mag enkel ter financiering van een bepaald, specifiek
omschreven doel te worden geïnd en moet worden beschouwd als een projectfinanciering.
Het doel of project dient vooraf aan het bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd. Bij
afronding of beëindiging van het project, dan wel het bereiken van het gestelde doel, zal
door de penningmeester het ongebruikte budget worden uitgekeerd aan de commissieleden.
9. De commissiebijdragen van de verschillende commissies worden beheerd door de
penningmeester.
10. Begrotingen van ledencommissies dienen te allen tijde door het bestuur van Vexpan
geaccordeerd te worden. Dit accorderen dient te geschieden voor aanvang van het boekjaar
als de bedragen ten laste van Vexpan, niet afwijken van de bedragen die zijn genoemd in de
meest recente meerjarenbegroting. Als de begrotingsbedragen wel afwijken van de meerjarenbegroting voor Vexpan dient de begroting twee maanden voor de algemene ledenvergadering aan de penningmeester van de Vexpan te worden voorgelegd.
Kascommissie
Artikel 10
1. De kascommissie bestaat bij voorkeur uit drie personen. Ieder jaar treedt in principe de
langstzittende uit deze kascommissie.
2. Het bestuur draagt zorg voor kandidaten die in de kascommissie gekozen kunnen worden.
3. De algemene ledenvergadering is gerechtigd zelf kandidaten voor te dragen. Dit recht geldt
ook tijdens de vergadering.
4. De algemene ledenvergadering kan besluiten de zittende kascommissie te herbenoemen.
5. De kascommissie onderzoekt – conform de statuten - de getrouwheid van de financiële
stukken van stukken en rapporteert daarover aan de algemene ledenvergadering. De kas-
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commissie betrekt bij haar rapportage tevens de bestuursdocumenten die betrekking hebben
op de financiën van de vereniging.
6. In de maand voorafgaand aan een ALV wordt een aparte controlebijeenkomst door de
Kascommissie belegd.
Vakcommissies en andere commissies
Artikel 11
1. Het bestuur kan zich laten ondersteunen door commissies. Dit kunnen commissies zijn op
een bepaald vakgebied (vakcommissies) of commissies met een bepaalde doelstelling voor
werkzaamheden in het belang van de vereniging.
2. Het initiatief voor een commissie kan uitgaan van het bestuur, maar ook van de algemene
ledenvergadering.
3. In principe bestaat de commissie uit leden of vertegenwoordigers van natuurlijke personen
die als lid zijn ingeschreven. Commissies kunnen zich desgewenst door niet-leden laten
bijstaan bij hun werkzaamheden.
4. Van de vergaderingen van de commissies worden notulen gemaakt, die in afschrift naar het
secretariaat van de Vexpan worden verzonden.
Voorzitter
Artikel 12
1. De onafhankelijk voorzitter wordt door de ledenvergadering benoemd voor onbepaalde tijd.
2. Het continueren van zijn functieverband wordt vijfjaarlijks aan de algemene ledenvergadering
voorgelegd.
3. Aan de voorzitter wordt een vacatievergoeding verstrekt.
Communicatie
Artikel 13
1. Voor de communicatie binnen de vereniging wordt gebruik gemaakt van geschriften die door
de vereniging worden uitgegeven, alsmede van moderne communicatiemiddelen, zoals
internet en e-mail.
2. Bij de communicatie wordt zowel aan de algemene aspecten van de parkeersector aandacht
geschonken als aan de expertise van de leden.
Merkgebruik en huisstijl
Artikel 14
1. Door het bestuur wordt een richtlijn voor de huisstijl worden opgesteld en bewaakt.
2. De richtlijn is bindend voor alle interne en externe uitingen bij alle communicatiemiddelen,
zowel van de vereniging als van commissies.
3. Merkgebruik: Licentie
a. Vexpan verleent het Lid voor de duur van diens lidmaatschap van Vexpan een
Licentie voor het gebruik van het (beeld)merk Vexpan. Het Lid verbindt zich om de
Intellectuele Eigendom, zoals dat deel uitmaakt van het Merk Vexpan gedurende de
gehele duur van diens lidmaatschap uitsluitend op de manier te gebruiken zoals
weergegeven in dit artikel.
4. Intellectuele Eigendom
a. Gedurende zijn lidmaatschap mag het Lid in alle schriftelijke bescheiden met
betrekking tot zaken gerelateerd aan parkeren, hieronder met name doch niet
uitsluitend begrepen briefpapier, facturen, aanbiedingen et cetera “lid van Vexpan,
Platform voor Parkeren in Nederland.” vermelden.
b. Waar mogelijk zal het Lid gebruik maken van het specifieke lettertype dat bij de
merknaam “Vexpan” hoort, [ lettertype invullen ]. Zie ook het geregistreerde
beeldmerk met nummer [ invullen ] en overigens alle op haar huisstijl gerichte
aanwijzingen van Vexpan navolgen. In geen geval zal Het Lid zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Vexpan voor welke activiteit dan ook gebruik maken
van een afwijkende weergave van het beeldmerk “Vexpan” of een gelijkend teken
deponeren als merk of op welke andere wijze dan ook een licentie of
eigendomsclaim op deze naam en/of dit beeldmerk vestigen of op enig ander
onderdeel van het beeldmerk Vexpan.
5. Inbreuk door derden
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a. Het Lid zal iedere (mogelijke) inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendom van
Vexpan waaronder mede begrepen elk ongeoorloofd gebruik van de merken van
Vexpan, haar handelsnaam, huisstijl, logo’s e.d. onmiddellijk meedelen aan Vexpan
en eraan meewerken dat aan dergelijke inbreuken een einde wordt gemaakt.
b. Het Lid zal, indien hij in geschillen verwikkeld raakt welke mogelijk tot een
gerechtelijke procedure leiden, voor zover samenhangende met de aan hem
verleende Licentie Vexpan daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en afhankelijk
van de aard van het geschil Vexpan het recht verlenen of de mogelijkheid bieden
zich te voegen in de procedure. Ook zal Het Lid alle redelijke instructies van Vexpan
ter zake opvolgen.
6. Gevolgen van beëindiging lidmaatschap
a. Bij beëindiging van het lidmaatschap van Vexpan komt er zowel een einde aan het
recht tot het gebruik van de handelsnaam als aan het recht tot het gebruik van het
(beeld)merk Vexpan.
b. Het Lid zal bij beëindiging lidmaatschap binnen 14 dagen na het tijdstip van
beëindiging of ontbinding al hetgeen waardoor deze zich onderscheidt als lid van
Vexpan alle uitingen direct of indirect gerelateerd aan of afkomstig van het Lid zoals
reclame-uitingen bij derden etc...
Wijziging huishoudelijk reglement
Artikel 15
1. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts door een algemene
ledenvergadering worden genomen op voorstel van het bestuur, welke daartoe speciaal is
opgeroepen met inachtneming van een termijn van vijftien dagen, onder mededeling dat een
wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. Een besluit tot wijziging
van het huishoudelijk reglement kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen
voor de vergadering een afschrift van het wijzigingsvoorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen
tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden; het afschrift van het
voorstel wordt kosteloos op verzoek verstrekt.
3. Een wijziging van het huishoudelijk reglement treedt na vaststelling door de algemene
ledenvergadering met onmiddellijke ingang in werking.
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