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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
d.d. 4 maart 2015
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze statuten wordt verstaan onder:
a.
“de wet”: het Burgerlijk Wetboek, waaronder met name Boek 2, in het bijzonder Titel
2 (Verenigingen);
b.
“de vereniging”: de vereniging bedoeld in artikel 1;
c.
“de leden”: de leden (van de vereniging) bedoeld in artikel 5.1;
d.
“de begunstigers”: de begunstigers zoals bedoeld in artikel 5.2;
f.
“het bestuur”: het bestuur bedoeld in artikel 9;
g.
“de Algemene Vergadering”: het orgaan bedoeld in artikel 15, alsook bijeenkomsten
van dit orgaan;
h.
“huishoudelijk reglement”: het huishoudelijk reglement van de vereniging;
i.
“de raad van toezicht”: het orgaan bedoeld in artikel 17;
j.
“de verenigingsorganen”: de organen bedoeld in artikel 9, 15 en 18;
k.
“de sectoren”: de organen bedoeld in artikel 18.1;
l.
“de sectorgroepen”: de organen bedoeld in artikel 18.2;
m.
“de sectorvergadering”: de vergadering bedoeld in artikel 18.3;
n.
“het sectorbestuur”: het orgaan bedoeld in artikel 18.4;
o.
“het congres”: het congres zoals bedoeld in artikel 18.5;
p.
“de raad van adviseurs”: de raad zoals bedoeld in artikel 18.6;
q.
“de commissie identiteit”: de commissie zoals bedoeld in artikel 18.7;
r.
“de werkorganisatie”: de organisatie bedoeld in artikel 11.4;
s.
“een kaderlid”: een lid van de vereniging dat als vrijwilliger wordt gekozen in enig
verenigingsorgaan, alsmede een lid van de vereniging dat als vrijwilliger structureel
werkzaamheden verricht in opdracht van enig verenigingsorgaan.
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam CNV CONNECTIEF.
2. De vereniging is gevestigd te Utrecht.
3. De vereniging is ontstaan uit de fusie tussen de vereniging CNV Onderwijs, gevestigd te
Utrecht en CNV Publieke Zaak, gevestigd te ''s-Gravenhage.
GRONDSLAG EN DUUR
Artikel 2
1. De vereniging laat zich bij haar handelen inspireren door het christelijk-sociaal
gedachtegoed.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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DOEL
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het behartigen van de materiële en immateriële, collectieve en individuele belangen van
haar leden;
b. De sub a. genoemde belangenbehartiging vindt onder andere plaats door middel van het
afsluiten van Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO's) en sociale plannen;
c. het bieden van een platform op thema's in en rondom werk en inkomen;
d. het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke rol van de sectoren waarin de leden
werkzaam zijn;
e. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit leden.
2. Leden van de vereniging zijn diegenen die zich bij de vereniging hebben aangemeld en
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 dezer statuten als zodanig zijn toegelaten.
Artikel 5
1. De vereniging kent begunstigers.
2. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen
met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
TOELATING
Artikel 6
Het lidmaatschap wordt schriftelijk, waaronder begrepen digitaal, aangevraagd bij het bestuur
dat binnen één maand na de aanmelding over de toelating beslist, en tevens aan het lid meldt
bij welke sectorgroep het lid is ingedeeld. Bij niet-toelating heeft de betrokkene recht van
beroep op de algemene vergadering.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk, waaronder
begrepen digitaal, geschieden en met inachtneming van een termijn van drie maanden,
gerekend vanaf de eerste van de maand, volgende op de maand waarop de opzegging
het bestuur heeft bereikt.
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer
hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting door het bestuur wanneer een lid in strijd handelt met de statuten,
reglementen en besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze
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benadeelt. Degene die uit het lidmaatschap is ontzet, blijft in de toekomst van het
lidmaatschap uitgesloten.
2. Van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving, beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 8
1. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (hierna te noemen
contributie) die door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te verlenen.
2. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van de inhoud van de
statuten, het huishoudelijk reglement alsmede van de bepalingen neergelegd in de genomen
besluiten en/of gesloten overeenkomsten. Zij verklaren bij toetreding zich daaraan te zullen
onderwerpen, en dezelve te zullen naleven.
3. De leden hebben recht om aan activiteiten van de vereniging deel te nemen en ten tijde en
in het kader van deelname aan activiteiten gebruik te maken van de eigendommen van de
vereniging.
4. Bij het einde van het lidmaatschap eindigen de rechten van de betrokkene jegens de
vereniging, en vervalt de verplichting tot het betalen van contributie.
BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vier en ten hoogste vijf leden.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar
benoemd uit de leden; zij zijn terstond herkiesbaar.
3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
4. Het bestuur bestaat uit bezoldigde leden.
5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de raad van toezicht
worden geschorst en door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De
algemene vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee derde
van de uitgebrachte stemmen.
6. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie maanden na
schorsing tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.
Artikel 10
1. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen.
2. De overige functies van de bestuursleden, waaronder die van secretaris, penningmeester, en
van de plaatsvervangers, worden onder het bestuur verdeeld.
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BESTUURSTAAK
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, hoe ook genaamd.
3. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen,
het sluiten 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 derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door
of tegen derden een beroep worden gedaan.
4. Het bestuur houdt een werkorganisatie in stand. Ook advocaten in loondienst kunnen deel
uitmaken van de werkorganisatie.
Artikel 12
1. De vereniging wordt uitsluitend in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele
bestuur en door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur is gerechtigd in ieder spoedeisend of onvoorzien geval in naam van de
vereniging te handelen, eventueel in afwijking van het door de algemene vergadering
vastgestelde beleid. Het bestuur legt daarover achteraf verantwoording af aan de algemene
vergadering.
3. Het bestuur kan mandaat verlenen aan het na te noemen sectorbestuur om een of meer
CAO's af te sluiten.
BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 13
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter, dan wel twee
bestuursleden zulks nodig achten.
2. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste
twee derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich voor
het betreffende voorstel verklaren.
EINDE VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 14
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het verstrijken van de zittingsduur zonder dat wordt overgegaan tot herbenoeming;
b. door overlijden
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. door bedanken;
e. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
f. door ontslag krachtens besluit van de algemene vergadering.
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DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15
1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging, in zoverre dat aan de
algemene vergadering in de vereniging alle bevoegdheden toekomen die niet aan de wet of
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Tot de taken van de algemene vergadering behoren in elk geval:
a. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen boekjaar;
b. het vaststellen van de begroting en daarmee het algemeen beleid voor het komende
boekjaar;
c. voorzien in vacatures in het bestuur;
d. het benoemen en ontslaan van de leden van de raad van toezicht;
e. het zo nodig wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
f. het zo nodig ontbinden van de vereniging.
3. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door afgevaardigden welke
worden gekozen door en uit de leden van de sectorgroepen, waarbij de volgende
uitgangspunten worden gehanteerd:
a. het aantal door een sectorgroep te benoemen afgevaardigden is een afspiegeling van het
aantal leden van de betreffende sectorgroep, waarbij de sectorgroep voor iedere
tweeduizend (2.000) leden één (1) afgevaardigde kan benoemen. Indien een
sectorgroep minder dan (een veelvoud van) tweeduizend (2.000) leden heeft, wordt het
aantal leden in dit verband boven afgerond op tweeduizend (2.000) danwel een
veelvoud daarvan;
b. alle sectorgroepen behorend tot één bepaalde sector kunnen tezamen niet meer dan de
helft van het aantal afgevaardigden benoemen. Indien en voor zover het aantal van de
afgevaardigden van de gezamenlijke sectorgroepen behorende tot één sector meer dan
de helft bedraagt, zal het aantal door de sectorgroepen te benoemen afgevaardigden
naar rato worden verminderd een en ander nader te regelen in het huishoudelijk
reglement.
In het huishoudelijk reglement wordt nader vastgelegd welke sectorgroepen tot een
bepaalde sector behoren.
4. De afgevaardigden worden benoemd voor een periode van één (1) jaar; zij zijn terstond en
onbeperkt herbenoembaar. Alleen leden van de vereniging komen voor een zetel in de
algemene vergadering in aanmerking.
5. De wijze van de benoeming van de afgevaardigden door de leden in de sectorgroepen wordt
nader bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
6. Personen die in dienst zijn van de vereniging en/of personen die zakelijke belangen hebben
bij de vereniging kunnen geen deel uitmaken van de algemene vergadering.
Afgevaardigden van de algemene vergadering mogen voorts geen bestuurder,
toezichthouder of werknemer zijn, en er mag geen nauwe familie- of vergelijkbare relatie
bestaan met een persoon die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of
werknemer is van een entiteit waaraan de vereniging ingezamelde gelden middellijk of
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat, of van een entiteit waarmee de vereniging op
structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
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VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16
1. De vergaderingen van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter van
het bestuur.
2. De algemene vergadering vergadert zo vaak hij dat nodig acht maar tenminste éénmaal per
jaar, zulks ter vervulling van zijn taken zoals in deze statuten zijn bepaald. De wijze van
functioneren van de algemene vergadering wordt nader geregeld in het huishoudelijk
reglement.
3. Vergaderingen worden voorts gehouden zodra tien procent (10%) van de leden van de
vereniging de wens daartoe onder opgave van de te behandelen agenda bij de voorzitter van
het bestuur kenbaar hebben gemaakt.
4. Iedere afgevaardigde heeft één stem.
Besluiten van de algemene vergadering worden, voor zover in deze statuten niet anders is
bepaald, genomen met een meerderheid van stemmen.
5. De afgevaardigden worden voor de vergaderingen van de algemene vergadering schriftelijk
en onder vermelding van de te behandelen agenda, opgeroepen met inachtneming van een
termijn van ten minste veertien dagen. De algemene vergadering kan besluiten
onderwerpen aan de agenda toe te voegen.
6. De vergaderingen van de algemene vergadering kunnen als toehoorder worden bijgewoond
door de leden van de vereniging tenzij de voorzitter, gehoord de algemene vergadering,
zulks niet wenselijk acht.
De voorzitter kan ook anderen uitnodigen de vergadering bij te wonen.
7. In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de
algemene vergadering, dient het betreffende lid dit te melden aan de algemene vergadering.
Het betreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming te onthouden.
RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 17
1. De vereniging kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht
houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging,
het adviseren over de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening, het vervullen van de
werkgeversrol ten opzichte van de (eventueel ook voormalige) leden van het bestuur,
alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van
toezicht zijn opgedragen of toegekend.
2. De raad van toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen. De leden van de raad van toezicht
zijn onbezoldigd.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de algemene
vergadering. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
Besluiten tot schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht moeten in de
algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3e) van de
aanwezige afgevaardigden.
De ondernemingsraad kan een voordracht doen aan de algemene vergadering voor de
benoeming van één (1) lid van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
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5. Leden van het bestuur, oud-bestuursleden, kaderleden (voormalig) werknemers en oudkaderleden van de vereniging en haar rechtsvoorgangers kunnen tot acht jaar na het
eindigen van deze functie geen deel uitmaken van de raad van toezicht.
Voorts mag er geen nauwe familie- of vergelijkbare relatie bestaan van een lid van de raad
van toezicht met een persoon die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of
werknemer is van een entiteit waaraan de vereniging ingezamelde gelden middellijk of
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat, of van een entiteit waarmee de vereniging op
structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en
bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen
betreffende de aangelegenheden van de vereniging die deze mocht verlangen. De raad van
toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging.
7. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden;
d. door zijn toetreding tot het bestuur;
8. De raad van toezicht vergadert zo vaak hij dat nodig acht maar tenminste éénmaal per jaar,
zulks ter vervulling van zijn taken zoals in deze statuten zijn bepaald. De wijze van
functioneren van de raad van toezicht wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
9. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
Besluiten van de raad van toezicht worden, voor zover in deze statuten niet anders is
bepaald, genomen met een meerderheid van stemmen.
10. In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de
raad van toezicht, dient het betreffende lid dit te melden aan de raad van toezicht. Het
betreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming te onthouden.
OVERIGE ORGANEN
Artikel 18
Naast de hiervoor genoemde organen, kent de vereniging de volgende groepen/bijeenkomsten:
1. Sectoren
De vereniging kent een aantal door de algemene vergadering te bepalen sectoren.
De indeling en de werkwijze van de sectoren wordt nader vastgelegd in het huishoudelijk
reglement.
Elke sector wordt aangeduid met de naam van de sector voorafgegaan door de letters CNV.
2. Sectorgroepen
a. De vereniging heeft een door het bestuur vast te stellen aantal sectorgroepen.
b. De leden van de vereniging worden door het bestuur ingedeeld in sectorgroepen. De
sectorgroepen worden gemandateerd door het sectorbestuur.
c. De sectorgroepen vallen onder de sector.
3. Sectorvergadering
Er is een sectorvergadering, deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden uit de
sector, en zal worden geraadpleegd ten aanzien van het beleid van de sector. Het bestuur
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voert dienaangaande op overeenstemming gericht overleg met het sectorbestuur.
4. Sectorbestuur
Het sectorbestuur heeft het mandaat van het bestuur om een aantal zaken betreffende de
sector te regelen, waaronder begrepen de vergadering en het beleid en de middelen voor
zover die door het bestuur aan de betreffende sector zijn toegekend. De omvang van het
mandaat wordt nader bij afzonderlijk reglement vastgelegd.
5. Congres
De vereniging houdt jaarlijks of tweejaarlijks een congres, waarin inhoudelijke thema's die
mensen in hun beroep, werk, maatschappelijke positie of inkomen raken aan de orde
worden gesteld.
6. Raad van adviseurs
Het bestuur kan onder voorzitterschap van haar voorzitter een raad van onbezoldigd
adviseurs instellen waarin deskundigen uit wetenschap en samenleving zitting hebben en
die het bestuur van advies dienen over onderwerpen die de sectoren aangaan.
7. Commissie identiteit
De vereniging kent een commissie identiteit.
a. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de vereniging over
grondslag- en identiteitsvraagstukken.
b. De commissie heeft mede als doel het vertegenwoordigen van de vereniging in de
Nederlandse Katholieke Scholenraad en andere nationale en internationale katholieke
(onderwijs)organisaties en commissie, die (mede) werkzaam zijn op het terrein van
katholiek onderwijs, successievelijk het samenwerken met deze organisaties en
commissies.
c. De commissie organiseert mede activiteiten die betrekking hebben op de katholieke
identiteit.
d. Er is een medewerker die vanuit katholieke inspiratie de commissie kan ondersteunen.
VERENIGINGSJAAR - JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 19
1. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen het jaar na het afgesloten
boekjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd
bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte
van het bestuur vorderen.
4. De boekhouding van de vereniging wordt periodiek gecontroleerd door een accountant, die
jaarlijks rapport uitbrengt. Het rapport van de accountant wordt opgenomen in het
financiële verslag.
5. Het bestuur kan het jaarverslag alleen aan de algemene vergadering ter vaststelling
voorleggen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
6. Vaststelling door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het
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bestuur tot decharge.
GELDMIDDELEN
Artikel 20
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies van leden, bijdragen van
begunstigers, subsidies, andere bijdragen en opbrengsten uit vermogen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag
bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. In het huishoudelijk reglement worden regelingen
getroffen die naar de mening van het bestuur of de algemene vergadering noodzakelijk of
gewenst zijn.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatsvinden, door een besluit van de algemene
vergadering, in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar
wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
Een en ander met dien verstande dat wijziging van artikel 2 en wijziging van artikel 18 lid 7
sub b, c, en d pas kan plaatsvinden na goedkeuring van de Bisschoppenconferentie van de
Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 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.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
ONTBINDING
Artikel 23
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door de algemene vergadering.
2. Het bepaalde in artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
3. Een besluit tot ontbinding dient tevens te bevatten:
a. benoeming van een commissie van liquidateuren, bestaande uit drie personen;
b. aanwijzing van de middelen tot dekking van een eventueel nadelig liquidatiesaldo;
c. bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk
in overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging.
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SLOTBEPALING
Artikel 24
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in
alle geschillen, die tussen de leden terzake van de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist
het bestuur, onder gehoudenheid van verslag aan- en goedkeuring door de algemene
vergadering. Het lid (de leden) kan tegen dit besluit in beroep gaan bij de geschillencommissie.
SLOTVERKLARING
Tenslotte verklaarden de comparanten:
Ten tijde van het passeren van deze akte:
a. is het bestuur samengesteld als volgt:
Helen van den Berg (voorzitter)
Patrick Fey
Joany Krijt
Pieter Oudenaarden
b. is de raad van toezicht samengesteld als volgt:
Ria Braspenning
Ferry Houterman
Gerard Koelemij
Erik van Lingen
Marianne Luyer
c. is de algemene vergadering samengesteld zoals blijkt uit het aan deze akte gehechte
overzicht, met daarbij de vermelding uit welke sectorgroep de betreffende afgevaardigde
afkomstig is;
d. zijn er drie (3) sectoren, te weten:
- CNV Onderwijs;
- CNV Zorg en Welzijn, en
- CNV Overheid en Publieke Diensten.
De aandachtsgebieden wonen, zorg, welzijn en inkomen/pensioen zijn niet alleen de
verantwoordelijkheid van de sectoren maar tevens van (het bestuur) van de nieuwe vereniging.

