27 augustus 2019

Vereniging VUUR

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “VUUR”, Verenigde Utrechtse Universitaire Raden. De
vereniging kan ook worden aangeduid als ‘VUUR’ of ‘Lijst VUUR’ of ‘Vereniging VUUR’.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Utrecht.
Duur en verenigingsjaar
Artikel 2
1. De vereniging is op eenendertig januari tweeduizend en zes opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar, alsmede het boekjaar, loopt vanaf één september tot en met
eenendertig augustus.
Doelstelling en middelen
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van leden. Hieronder valt onder
andere de bevordering en de waarborging van de continuïteit en expertise van studenten bij
medezeggenschapsorganen van de Universiteit Utrecht.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het samenstellen van kandidatenlijsten voor medezeggenschapsorganen van de
Universiteit Utrecht;
b. het betrekken van studenten van de Universiteit Utrecht in
medezeggenschapsorganen;
c. het betrekken van studenten van de Universiteit Utrecht bij het universitair debat van
de medezeggenschapsorganen;
d. het in acht nemen van de diversiteit binnen de Universiteit Utrecht;
e. het organiseren van sociale evenementen ten behoeve van cohesievorming, zoals
borrels en workshops;
f. andere wettige middelen.
3. De vereniging heeft geen winstoogmerk. De vereniging mag tevens geen winst onder haar
leden verdelen.
HOOFDSTUK II: LEDEN, ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS
Leden, ereleden en begunstigers
Artikel 4
1. De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers.
2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van leden, ereleden, leden van verdienste
en begunstigers worden opgenomen.
3. Leden, ereleden en leden van verdienste hebben het recht om deel te nemen aan alle
activiteiten van de vereniging. Begunstigers hebben hetzelfde recht, tenzij nader is bepaald in
het huishoudelijk reglement.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die als student ingeschreven staan bij de Universiteit
Utrecht en zij die het lidmaatschap hebben verkregen terwijl ze aan voornoemde voldeden
alsmede zij die opnieuw lid willen worden.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn leden zij, die zich als lid bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen aanvullende voorwaarden aan het
lidmaatschap worden gesteld in het huishoudelijk reglement.
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4.
5.
6.

Het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet-toelating kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Alvorens toe te treden zijn aspirant-leden gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
Het lidmaatschap vangt aan met ingang van de datum waarop de aanmelder daarvan
schriftelijk aan de zijde van het bestuur in kennis is gesteld.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. 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, alsook wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. 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 dan wel door zijn of haar gedragingen de naam van de
vereniging in diskrediet brengt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren of indien het lidmaatschap onverenigbaar is geworden.
4. 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.
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap is voor een lid voorts mogelijk:
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden is meegedeeld. Het
besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door
opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn
verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie aan diegene is meegedeeld.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 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 vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
na te melden bijdrage voor het geheel verschuldigd.
9. Het bestuur draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap
noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.
Schorsing
Artikel 7
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in de uitoefening van de rechten, aan het
lidmaatschap verbonden. De duur van de schorsing bedraagt ten hoogste drie maanden,
binnen welke termijn tot opzegging casu quo ontheffing uit het lidmaatschap kan worden
besloten. Wordt een dergelijk besluit niet genomen, dan is het lid voor het verlopen van de
termijn zonder meer in zijn rechten gesteld.
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2.

3.
4.

Van het besluit tot schorsing wordt het desbetreffende lid onverwijld op de hoogte gesteld
door een bestuurslid. Wordt aan een dezer formele voorschriften niet voldaan dan is de
schorsing nietig en blijft voor het betreffende lid zonder gevolg.
Een besluit tot schorsing kan niet worden genomen met als doel om de besluitvorming van de
algemene vergadering te beïnvloeden.
De bevoegdheid zoals bedoeld in het eerste lid kan onderhevig zijn aan gronden, ontleend
aan een reglement.

Ereleden en leden van verdienste
Artikel 8
1. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, aan wie het erelidmaatschap of lidmaatschap van
verdienste aangeboden is en die dit hebben aanvaard. Zij zijn geen leden in de zin der wet,
tenzij zij tevens aan de vereisten voor lidmaatschap voldoen.
2. Ereleden kunnen zijn zij, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging.
3. Leden van verdienste zijn zij, die zich gedurende een langere periode verdienstelijk hebben
gemaakt voor de vereniging.
4. De algemene vergadering benoemt ereleden en leden van verdienste.
5. Het erelidmaatschap alsmede het lidmaatschap van verdienste eindigt door overlijden of
opzegging door het erelid respectievelijk het lid van verdienste of door de vereniging.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur na een besluit van de algemene
vergadering.
6. Ereleden en leden van verdienste ontvangen een bewijs van hun erelidmaatschap of
lidmaatschap van verdienste.
Begunstigers
Artikel 9
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met
een na te melden bijdrage.
2. Het zijn van begunstiger eindigt:
a. door de dood;
b. door opzegging door de begunstiger;
c. door opzegging namens de vereniging.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Wanneer het zijn van begunstiger in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de na te melden bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Bijdragen
Artikel 10
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan de omvang
jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld, tenzij anders bepaald in het
huishoudelijk reglement. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen.
2. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage waarvan de
omvang jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld, tenzij anders bepaald in
het huishoudelijk reglement. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
4. Ingevolge een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, kunnen leden
bijzondere heffingen worden opgelegd. In het huishoudelijk reglement zal nader worden
geregeld in welke gevallen en op welke wijze zulks kan geschieden.
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HOOFDSTUK III: BESTUUR
Samenstelling
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuursleden, waaronder een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Deze bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Alle
overige bestuursleden zijn algemeen bestuurslid en kunnen een titel passend bij hun
takenpakket krijgen.
2. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het is mogelijk dat een
bestuurslid meerdere functies vervult.
3. Het bestuur kiest uit haar midden een vicevoorzitter, welke de taken van de voorzitter
waarneemt bij diens tijdelijke afwezigheid alsmede diens ontstentenis.
4. De vicevoorzitter is niet automatisch lid van het dagelijks bestuur. Dit is mogelijk
overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden.
Benoeming
Artikel 12
1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden door de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het dagelijks bestuur buiten de leden
wordt benoemd.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één jaar. In het huishoudelijk
reglement kunnen beperkingen worden gesteld aan de herbenoeming van bestuursleden
ingevolge een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering met een meerderheid
van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten voorzien
van opgaaf van redenen, behoudens het bepaalde in lid 2. Tenzij het huishoudelijk reglement
anders bepaalt, zijn zowel het bestuur als ten minste tien leden bevoegd tot het opmaken van
zulk een voordracht.
4. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een
voordracht die niet door het bestuur is opgemaakt, dient vóór de aanvang van de algemene
vergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
5. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de
algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
6. Is geen voordracht overeenkomstig lid 3 opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht(en) het bindende karakter te
ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
Ontslag
Artikel 13
1. Ingeval tussentijds een functie vacant wordt kiest het bestuur uit haar midden een bestuurslid
die de betreffende functie waarneemt, behoudens het in artikel 11 lid 3 bepaalde.
2. Het bestuur kan tussentijds bestuursleden in functie van algemeen bestuurslid aanstellen dan
wel vervangen zonder besluit van de algemene vergadering. Tot zulks kan slechts worden
besloten nadat het bestuur de in artikel 17 bedoelde adviescommissie heeft gehoord.
3. Ingeval tussentijds aftreden van de penningmeester zal deze in de algemene vergadering,
waarin de benoeming van zijn of haar opvolger of opvolgster aan de orde komt, rekening en
verantwoording afleggen over het door hem of haar gevoerde beleid, behoudens uitstel
verleend door de algemene vergadering.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van reden door de algemene vergadering
worden geschorst en ontslagen. Terzake een schorsing of ontslag besluit de algemene
vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, behoudens het in artikel
12 lid 1 bepaalde;
b. door eigen ontslag.
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Bestuurstaak
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Het bestuur is verplicht per verenigingsjaar een begroting op te stellen waarin de verwachte
staat van baten en lasten is opgenomen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de
algemene vergadering. Indien de goedkeuring wordt geweigerd is het bestuur niet bevoegd
om investeringen te verrichten buiten de reeds bepaalde investeringen overeenkomstig de
begroting van het vorige verenigingsjaar, voor zover dit niet ten nadele van de vereniging is.
3. De jaarlijks in te dienen begroting wordt vergezeld van beleidsvoornemens.
4. Het dagelijks bestuur neemt die beslissingen, welke niet tot een gewone bestuursvergadering
kunnen worden uitgesteld. In de eerstvolgende bestuursvergadering doet de voorzitter
verslag van de door het dagelijks bestuur genomen beslissingen en van de redenen, welke tot
die beslissingen hebben geleid.
5. Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn of
haar taak. Tot de taak van een bestuurslid behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens
de wet, de statuten of een reglement aan een of meerdere bestuursleden zijn toebedeeld.
6. Elk bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij of zij is
voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem of haar mede
gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij
of zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk
bestuur af te wenden.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk en binnen een maand een algemene vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
8. Ingeval alle functies van het bestuur tussentijds vacant worden, treden de leden van de
vereniging die de vereniging vertegenwoordigen in de universiteitsraad van de Universiteit
Utrecht als zodanig op. Het bepaalde in het vorige lid is hierbij van overeenkomstige
toepassing.
9. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door het bestuur wordt vastgesteld.
10. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Vertegenwoordiging
Artikel 15
1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoeden, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden beroep worden gedaan.
2. Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten
tot:
I.
het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag
of waarde te boven gaande een bedrag van vijfhonderd euro of zoals anders bepaald
in het huishoudelijk reglement, onverminderd het hierna onder b bepaalde;
II.
a) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
onroerende goederen; b) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de
vereniging een bankkrediet wordt verleend; c) het ter leen verstrekken van gelden,
alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; d) het aangaan van
dadingen; e) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en
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van het nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; f) het sluiten en
wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
3. Onverminderd het in de voornoemde leden bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte
vertegenwoordigd door het bestuur.
4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan zowel de voorzitter zelfstandig
handelend als twee bestuursleden gezamenlijk handelend, waarvan in elk geval één de
secretaris of penningmeester is.
5. Het bestuur kan leden machtigen om betalingsopdrachten te ondertekenen namens de
vereniging. Het bestuur dient alle bestuursleden als functionaris in te schrijven ten kantore
van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording
Artikel 16
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen
tijde de rechten en plichten van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt
in een jaarrekening de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over. De jaarrekening wordt ondertekend door de
bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee
personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid
bepaalde stukken ten minste veertien dagen voor de dag, waarop de algemene vergadering
zal worden gehouden waarin deze stukken zullen worden behandeld, toekomen aan de
commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen.
4. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
5. 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. Indien het onderzoek van de in lid 3 bedoelde stukken
bijzondere boekhoudkundige kennis vereisen, dan kan de algemene vergadering besluiten de
commissie te doen bijstaan door een deskundige.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekeningen en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
7. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde
bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming
brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de
rekening geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door
haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde stukken ten minste zeven jaar te bewaren.
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HOOFDSTUK IV: COMMISSIES
Commissies
Artikel 17
1. De algemene vergadering en het bestuur kunnen voor bepaalde, met name te noemen
werkzaamheden commissies benoemen. Deze commissies zijn aan de algemene vergadering
respectievelijk aan het bestuur verantwoording schuldig.
2. Commissieleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van reden door het orgaan dat ze heeft
benoemd worden geschorst en ontslagen. Het bestuur kan echter tot zulks alleen besluiten
nadat het de in lid 4 bedoelde adviescommissie heeft gehoord.
3. Samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen van commissies worden geregeld bij of
krachtens het huishoudelijk reglement dan wel in het instellingsbesluit.
4. De algemene vergadering stelt in elk geval jaarlijks al dan niet permanent een
adviescommissie en een sollicitatiecommissie in.
Fracties
Artikel 18
1. Zij die de vereniging vertegenwoordigen in een medezeggenschapsorgaan van de Universiteit
Utrecht, vormen een commissie per orgaan waarin zij zijn vertegenwoordigd. Een dergelijke
commissie wordt aangeduid als ‘fractie’.
2. Het lidmaatschap of het zijn van begunstiger van de vereniging is vereist om kandidaat te
staan namens de vereniging. Het lidmaatschap is vereist om de vereniging te
vertegenwoordigen in een medezeggenschapsorgaan.
3. Kandidaten zoals bedoeld in het vorige lid kunnen de vereniging vertegenwoordigen in een
medezeggenschapsorgaan. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen leden te benoemen
die de vereniging vertegenwoordigen in een medezeggenschapsorgaan zonder kandidaat te
hebben gestaan voor dat medezeggenschapsorgaan namens de vereniging.
4. De sollicitatiecommissie benoemt zij die kandidaat staan voor een
medezeggenschapsorgaan namens de vereniging, ongeacht het bepaalde in artikel 17 lid 1.
Krachtens of bij het huishoudelijk reglement wordt nader geregeld op welke wijze zulks zal
gebeuren.
5. Ongeacht het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2 zijn fracties verantwoording schuldig aan de
algemene vergadering en kan de algemene vergadering een lid van een fractie te allen tijde
onder opgaaf van reden schorsen en ontslaan uit de fractie.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
Bijeenroeping
Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering vindt plaats in de gemeente Utrecht.
2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de
statuten of een reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
3. Tenzij het huishoudelijk reglement anders bepaald, worden de algemene vergaderingen,
naast de algemene vergadering zoals bedoeld in het vorige artikel, bijeengeroepen door het
bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gehoor wordt gegeven
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
5. Voorts is elk bestuurslid bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen indien de
bijeenroeping daarvan ten grondslag ligt aan het bepaalde in artikel 14 lid 5.
6. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de
stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
7. Bij de bijeenroeping van een algemene vergadering worden te behandelen onderwerpen
vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 3.
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Toegang en stemrecht
Artikel 20
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden, leden van verdienste,
begunstigers en de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede
die daartoe door de algemene vergadering of een bestuurslid zijn uitgenodigd. Geen toegang
hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst
lid of een geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld. Hij of zij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te
voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem.
3. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen
tot het uitbrengen van diens stem. Aan een stemgerechtigde kunnen maximaal twee
volmachten worden verleend. Het bestuur beslist op welke wijze zulks kan gebeuren, voor
zover dit niet nader is bepaald in het huishoudelijk reglement overeenkomstig een daartoe
strekkend besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van tweederde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Besluitvorming
Artikel 21
1. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn,
ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter der algemene vergadering een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming
bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een hoofdelijke stemming verlangt. Het
oordeel van de voorzitter der algemene vergadering is beslissend omtrent de uitslag van een
stemming.
3. Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Alle besluiten, waar omtrent bij de wet, de statuten of een reglement geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen,
met inachtneming van het navolgende:
a. Een blanco stem wordt geacht te zijn uitgebracht.
b. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
gekregen, vindt herstemming plaats tussen diegenen op wie de meeste en op een na
meeste stemmen zijn uitgebracht. Ingeval bij deze herstemming de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
c. Indien de stemmen staken niet rakende een verkiezing van personen, dan is het
voorstel verworpen.
d. Een besluit kan niet tot stand komen indien blanco stemmen de volstrekte
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen uitmaken.
Voorzitterschap – notulen
Artikel 22
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens
afwezigheid, door de vicevoorzitter. Zijn de voorzitter of vicevoorzitter afwezig, dan voorziet
de vergadering zelf in haar leiding.
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2.
3.
4.

De voorzitter van de algemene vergadering kan besluiten de leiding van de vergadering of
een deel daarvan over te dragen aan een ander lid.
De algemene vergadering kan besluiten om zelf te voorzien in haar leiding met een
tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van het in elke vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris van
het bestuur of door een door de voorzitter der algemene vergadering aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld
en ten blijke daarvan door de voorzitter der algemene vergadering en de notulist
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van
het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt
ter kennis aan van de leden gebracht.

HOOFDSTUK VI: REGLEMENTEN
Statutenwijziging
Artikel 23
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven 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.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt een twee vergadering bijeengeroepen en gehouden ten minste vier en ten hoogste
acht weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tweederde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een besluit tot wijziging van artikel 25 van deze statuten behoeft ten minste viervijfde der
geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het bepaalde in het vorige lid.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Het bestuur dient de notariële akte tot statutenwijziging binnen twee maanden
na goedkeuring van die wijziging te doen passeren. Tot het doen verlijden van die akte is ieder
bestuurslid bevoegd.
6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene
vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen, met dien verstande dat voor een
wijziging van artikel 25 het besluit moet worden genomen met viervijfde der geldig
uitgebrachte stemmen.
7. Het bestuur is verplicht een authentiek van de voor de notaris verleden akte van
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden
handelsregister.
Reglementen
Artikel 24
1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waaronder een
huishoudelijk reglement, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten
niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 23
lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
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4.

Het bestuur beslist in gevallen waar verschil van mening bestaat omtrent toepassing van
statuten, huishoudelijk reglementen en / of andere reglementen.

HOOFDSTUK VIII: SLOTBEPALINGEN
Ontbinding
Artikel 25
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. wanneer zij minder dan drie leden kent;
b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van
het faillissement wegens de toestand van de boedel;
d. door de rechter; in de gevallen in de wet bepaald.
2. Het bepaalde in artikel 23 leden 1,2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit
van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien verstande, dat de
termijn van oproeping voor een dergelijke vergadering ten minste drie weken bedraagt en het
besluit moet worden genomen met een meerderheid van viervijfde der geldig uitgebrachte
stemmen.
3. De notulen van de in het vorige lid bedoelde algemene ledenvergadering dienen te worden
vastgesteld tijdens dezelfde vergadering.
4. Tenzij de algemene vergadering bij het in het eerste lid bedoelde besluit een andere
bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de
ontbinding lid van de vereniging waren.
5. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
Slotbepalingen
Artikel 26
1. In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch een reglement voorziet, beslist het
bestuur.
2. Het eerste verenigingsjaar liep vanaf eenendertig januari tweeduizend en zes tot en met
eenendertig augustus tweeduizend en zeven.
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