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Voor afdelingen die willen opheffen is het document: ´Info bij opheffen KVO afdelingen´ een handzame leidraad bij dit stappenplan! 

Stap 1  Vragen van goedkeuring aan afdelingen om intentieverklaring te ondertekenen.  Als de 

afdeling niet mee wil fuseren, dan moet ze besluiten of ze zelfstandig door wil gaan of dat 
ze wil opheffen. 

 

Wie Wat u moet doen 

Afdelingsbesturen 
KVO 

Plan een ledenvergadering voor 21 februari om de plannen voor de fusie te bespreken aan de hand 
van het fusierapport Groeien en verenigen.  

Tijdens deze vergadering vraagt u goedkeuring aan uw leden om de intentieverklaring te ondertekenen 

Deze intentieverklaring vindt u in de enveloppe die u bij ALV van 8 november 2013 ontvangt. 

Afdelingsbesturen 
KVO 

Krijgt u van uw leden geen goedkeuring om de intentieverklaring te ondertekenen, dan heeft de afdeling 
de volgende keuze: 

- definitief opheffen van de afdeling  

- opheffen van de afdeling om vervolgens een zelfstandige lokale vrouwenvereniging op te richten. 
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Stap 2  Informeer het KVO Serviceburo over de wens om de afdeling op te heffen. 

 

Wie Wat u moet doen 

Afdelingsbestuur  
Neem voor 1 april contact op met het KVO Serviceburo.  
 
Vervolgens krijgt u uitleg over de officiële gang van zaken, zoals in de afdelingsstatuten staat 
beschreven en zal het KVO Serviceburo u de procedure opheffen van afdeling doormailen. 

Afdelingsbestuur 
Het is mogelijk hiervoor een afspraak te maken met manager KVO Serviceburo voor 
toelichting/uitleg van deze informatie. 

 
 

Stap 3  Inplannen van een ledenvergadering 

 

Wie Wat u moet doen 

Afdelingsbesturen KVO 
Plan tussen 15 augustus en 1 oktober  een ledenvergadering  en geeft deze datum door aan het 
KVO serviceburo voor 1 mei.  
 
Let op: leden moeten tijdig (minimaal 5 dagen van te voren) schriftelijk worden uitgenodigd. 
 
In de uitnodiging moet staan dat het gaat over de beslissing over het wel of niet opheffen van de 
afdeling. Minimaal 2/3 van de leden moet vertegenwoordigd zijn en van de geldig uitgebrachte 
stemmen met ¾ voor het opheffen van de vereniging zijn (zie de procedure die u hierover ontvangt). 
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Stap 4  Voorbereiden van de ledenvergadering 

 

Wie Wat u moet doen 

Afdelingsbesturen KVO     
Neem de procedure opheffen van een afdeling als bestuur goed door en bij vragen neem contact op 
met manager KVO serviceburo. 

Algemeen Bestuur KVO 
 Bespreekt aan de hand van de opgegeven opheffingsdata van afdelingen de vereffening en 

verdeling daarvan. 
 

 
 
 

 

Stap 5 Houden van de ledenvergadering waarin tot opheffing wordt besloten 

 

Wie Wat u moet doen 

Leden afdeling KVO 
Zie informatie die u heeft ontvangen m.b.t. het opheffen van de afdeling. 
 
Aandachtspunten: 

- de ledenvergadering moet plaats vinden tussen 15 augustus en 1 oktober 
- zo gauw de datum van deze ledenvergadering bekend is geef deze door aan het KVO 

Serviceburo, uiterlijk voor 1 mei. 
- De leden moeten schriftelijk worden uitgenodigd (minimaal 5 dagen voor de ledenvergadering) 

en in de uitnodiging moet opgenomen zijn dat tijdens deze vergadering wordt gestemd over het 
opheffen van de afdeling 
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Stap 6 Laatste handelingen voor opheffing 
 

 

Wie Wat u moet doen voor 1 oktober 

Afdelingsbestuur en 
leden van de KVO 
afdeling 

 

 Invullen lijst met algemene gegevens in 3-voud 

 De lijst met algemene gegevens en de notulen van de opheffingsvergadering opsturen naar 
uiterlijk 1 oktober: 
- KvK 
- KVO Serviceburo  
Een exemplaar kan bewaard worden in het archief. 

 Betaling vereffeningkosten aan KVO ( €2,00 per lid bij 50 leden en meer zijn de 
vereffeningkosten € 100,00) 

 Met de leden besluiten aan welk goed doel de eventuele reserve naar toe gaat en waar het 
archief naar toe gaat? 

 

Wie 
Hoe verder tot en met 31 december 2014 

AB/KVO Serviceburo 

 

Afdelingsbestuur 

Alle leden blijven lid van de KVO (koepel) t/m 31 december 2014, zij ontvangen dan ook in december 
het laatste ledenblad van de KVO. Eventuele activiteiten van KVO Serviceburo blijven ook voor leden 
t/m 31 december toegankelijk.  
 
Houd voor de leden en voor u als bestuur een mooi afscheidsbijeenkomst. 
Als alle kosten betaald zijn opheffen van de bankrekening 

 


