Statuten Vereniging VUUR

Vereniging VUUR
Statuten
Artikel 1. Naam en Zetel
1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging Utrechtse UniversiteitsRaad" of afgekort
“VUUR”. Zij wordt in deze Statuten verder aangeduid als "de vereniging".
2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
Artikel 2. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar
De vereniging werd opgericht op 31 januari 2006 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde
tijd. Lijst Helder is na de ondertekening van de fusieovereenkomst d.d. 14 januari 2015
onderdeel geworden van Vereniging VUUR. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot
en met 31 augustus daaropvolgend.
Artikel 3. Doel
1. De vereniging heeft ten doel:
a. Kwaliteit en continuïteit te brengen in de kandidaatstelling van studenten
voor verschillende medezeggenschapsorganen van de Universiteit Utrecht;
b. Het actief betrekken van studenten bij de medezeggenschap van de
Universiteit Utrecht en het hiermee verbonden debat en het bevorderen van
contact met andere partijen;
c. Binding en gezelligheid tussen de leden te bevorderen;
d. Binding tussen de medezeggenschappers te bevorderen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het selecteren en het
verkiesbaar stellen van studenten voor de universiteitsraad en de faculteitsraden van
Universiteit Utrecht. In het geval van de universiteitsraad zal getracht worden om
een zo groot mogelijke differentiatie tussen faculteiten te bereiken, mits dit de
kwaliteit van de lijst ten goede doet.
Artikel 4. Leden en Begunstigers
1. De vereniging kent vijf soorten leden, te weten: kandidaat-raadsleden, raadsleden,
oud-raadsleden, individuele leden en ereleden, terwijl de vereniging daarnaast
begunstigers kent.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze
hebben onderscheiden en als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn
benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden. Een
erelidmaatschap is in principe eeuwigdurend en ereleden zijn vrijgesteld van
contributie. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden.
3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen
minimumbijdrage.
4. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens de Statuten zijn toegekend en opgelegd.
Artikel 5. Vereisten lidmaatschap
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1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die:
a. als student ingeschreven zijn bij de Universiteit Utrecht;
b. als student zijn ingeschreven bij een andere universiteit of hogeschool in
Nederland of daar buiten, en die aantoonbaar veel contact hebben met de
Universiteit Utrecht en met de vereniging. Dit ter overweging aan het bestuur.
c. niet vallen onder sub a en sub b maar door het bestuur wel geschikt worden
geacht.
d. aankomend student zijn van de Universiteit Utrecht.
e. oud-student zijn van de Universiteit Utrecht, mits in hun studententijd lid
geworden van VUUR.
2. De ALV kan het bestuur daarop attent maken, wanneer zij van mening is dat het
bestuur onjuist gehandeld heeft in het toelaten en weigeren van leden.
Artikel 6. Toelating
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid of begunstiger kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 7. Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de Statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
d. door overlijden van het lid;
2. Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur. Beide handelingen moeten wel door de Algemene Ledenvergadering
worden gesteund.
3. Het lidmaatschap kan ook onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging
of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit
te sluiten.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een
maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
Algemene Ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
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hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het
geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Ledenvergadering, waarin het in
dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, wordt het lid
direct uitgeschreven en hoeft hij het resterende lidmaatschapsgeld voor dat jaar niet
te betalen.
Artikel 8. Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door
opzegging overeenkomstig de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement worden
beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor
het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Artikel 9. Rechten van lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op lidmaatschapsrechten uit te
oefenen in de Algemene Ledenvergadering.
2. De lidmaatschapsrechten zijn:
a. stemrecht;
b. spreekrecht;
c. het indienen van moties, amendementen op vastgelegde of voorgestelde
stukken en het toevoegen van agendapunten;
d. het indienen van een kandidatenlijst met toestemming van de Algemene
Ledenvergadering;
e. het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering zoals bedoeld in
artikel 3 onder 5 van het Huishoudelijke Reglement.
Artikel 10. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. Extra leden worden algemeen bestuurslid genoemd, of
krijgen een titel die passend is bij hun taak.
2. De leden van het bestuur worden in functie gekozen door de Algemene
Ledenvergadering voor een termijn van één jaar. Een lid kan ten hoogste eenmaal
worden herkozen.
3. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde
functionarissen een tijdelijke vervanger aanwijzen indien dit nodig is.
4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als één of meer
leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door één of meer leden moet voor de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Wanneer alle voorgedragen kandidaatsbesturen worden afgewezen volgt een nieuwe
voordracht en blijft het huidige bestuur in functie.
6. Het nieuwe bestuur kiest zelf een vicevoorzitter. Deze vervangt de voorzitter bij
afwezigheid.
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Artikel 11. Einde bestuurslidmaatschap ‒ periodiek aftreden - schorsing
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing
die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken door het
bestuurslid, het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging of het aflopen van
de bestuurstermijn.
Artikel 12. Bestuurstaak – Vertegenwoordiging
1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging. Daaronder valt onder andere:
a. Het bestuur voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit en is
belast met het toezicht op de naleving en handhaving van de Statuten en voor
zover van toepassing de Huishoudelijke Reglementen.
b. Het bestuur bemiddelt bij het voorkomen of beslechten van conflicten binnen
de vereniging over zaken aangaande de vereniging
c. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met
groepen en organisaties in het belang van de vereniging
d. Het bestuur is verantwoordelijk voor het werven, opleiden en begeleiden van
de leden die namen de vereniging in een medezeggenschapsorgaan zitting
nemen of hiervoor verkiesbaar staan. De respectievelijke fracties zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de lijn die hierin door het bestuur
wordt uitgezet.
e. Het bestuur is bevoegd om de vereniging officieel te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door
het bestuur worden benoemd.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde
komt.
Artikel 13. Jaarverslag - Rekening en Verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet dit onder overlegging van
een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste
twee personen. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
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bestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken
en bescheiden der vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 vijf jaren lang te
bewaren.
Artikel 14. Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit:
a. jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers;
b. donaties en schenkingen van natuurlijke personen;
c. subsidies;
d. sponsoring en giften van niet-natuurlijke personen;
2. De begroting wordt opgesteld door de penningmeester van het bestuur. De begroting
wordt goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
3. De jaarrekening wordt opgesteld door de penningmeester van het bestuur. De
jaarrekening wordt goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Pas na
goedkeuring van de jaarrekening kan de penningmeester decharge worden verleend.
4. De penningmeester van het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beheer
van de geldmiddelen van de vereniging.
Artikel 15. Jaarlijkse bijdrage
1. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan het
bedrag in het financieel protocol wordt vastgesteld, tenzij in de Statuten of in het
Huishoudelijk Reglement anders staat vermeld.
2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage,
die door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 16. Statutenwijziging
1. In de Statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De Statuten
zullen geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met het geldende recht.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor
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. Bovendien
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
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3. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste vijfenzeventig procent
van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet vijfenzeventig procent van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste
vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde
is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Artikel 17. Ontbinding
1. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste vijfenzeventig procent van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet vijfenzeventig procent van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering,
waarin over het ontbindingsvoorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Ledenvergadering minstens
twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de
liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de Algemene
Ledenvergadering te bepalen, zodanige doeleinden als het meest met het doel van de
vereniging overeenstemmen.
Artikel 18. Slotbepaling
1. Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de
vereniging te beslissen onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de leden.
In het geval de Statuten ontoereikend zijn beslist het bestuur.
2. De statuten treden in werking zodra deze zijn vastgesteld.
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