en deuitwisseling
D eve re n i g i nhge e ftte ndoel:hetbevor dervan
vankennis
en
politicologie
praktijk-politicologen,
met
de
toegepaste
tussen
ervaringen
vantoegepaste
politicologie
beoefenaars
wetenschappers
enandere
enhetgenoemde
metheteerder
vanal hetgeen
verband
houdtof daartoe
verrichten
kanzijn.
bevorderlijk
2. Devereniging
trachtdit doelondermeerte bereiken
doorminimaal
éénkeerperjaareenbijeenkomst
en hetverrichten
te organiseren
vanalleverdere
in der uim ste
dn
i e,me th etvor enstaande
zinver band
houden
of handelinge
kunnen
zijn.
daartoe
bevorderlijk
Artikel3 - Lidmaatschap
' 1 . L i dva nd eve re n i g i nkunnen
personen
zijn natuurlijke
g
diehetdoelendeonderschrijven
endaadwerkelijk
willenmeewerken
statuten
vandevereniging
aandeverenigingsactiviteiten.
is persoonlijk
ennietvoorovergang
vatbaar.
HetIidmaatschap
hebben
7.
Leden
zijnzijdiezichalslid bij hetbestuur
aangemeld
endoorhet zijntoegelaten.
In gevalvanniet-bestuur
alszodanig
tot devereniging
kandealgemene
vergadering
alsnog
tot toelating
toelating
doorhetbestuur
iten.
beslu
l.

kaneenlid,op grondvan zijn bijzondere
verdiensten
Dealgemene
vergadering
tot erelidbenoemen.
voorde vereniging,
rechtenen plichtenalseengewoonlid.Hij of zíj heeft
dezelfde
Eenerelid

4.

heeftgeencontributieplicht.
houdteenledenregister
Desecretaris
vanhetbestuur
bij,waarindenamenen
Alseenlid heeftingestemd
metde adressen
vanalleledenzijnopgenomen.
o p ro e p i n g V a n e e n a|gem enever gader ingm etcom m unicatiela ngs weg,wordthetadresdatdoorhetlidvoordit doelis bekendelektronische
gemaakt,
opgenomen.
in hetledenregister
vooreenperiode
vantenhoogste
driemaanden
Eenlid kandoorhetbestuur
geschorst,
metdestatuten,
reglementen
of
worden
alseenlid in strijdhandelt
of devereniging
oponredelijke
wijzebenadeelt.
besluiten
vandevereniging,
kanhetlidzijnlidmaatschapsrechten
vanschorsing
Gedurende
dezeperiode
psverpl
ichtingen
n.
niet uitoefenen,
zijn Iidmaatscha
bIijvenbestaa
van
het
besluit
in kennis
is B i n n eéné nma a n d
n a d athetlid
tot schor sing
gaanbij dealgemene
gesteld,
kandatlidvandat besluitin hogerberoep
voeren.
Hetbestuur
isverplicht.hiertoe
de vergadering
endaarverweer
binnen
vierwekennaontvangst
vanvergadering
bijeente roepen
algemene
deberoepstermijn
enhangende
hetberoep
blijft
hetberoepschrift.-Gedurendê
het lid geschorst.

Artikel4 - Eindelidmaatschap
1.

eindigtd o o r:
Het lidmaatschap

a.
b.
c.

vanhetlid;
hetoverlíjden
o p ze g g i ndgo o rh etlid;
o p ze g g i ndgo o rd ever eniging;

d. ontzetting.
vanhetlidmaatschap
plaatsvÍnden
Opzegging
doorhetlid kanslechts
tegenheteindevaneenboekjaar,
mitsschriftelijk
en metinachtneming
vaneenopzeggingstermijn
vanten minsteeenmaand.
ln iedergevalkanhet l i d ma a tschwaoprd e beëindigd
n
dooropzegging
tegenheteindvanhet
boekjaar,
volgend
op datwaarinwordtopgezegd,
of onmiddellijk,
als
redelijkerwijs
nietgevergd
kanwordenhetlidmaatschap
te latenvoortduren.
jaarblijfthetlidverschuldigd.
Decontributie
voorhetlopende
Telateopzegging
heefttot gevolg
dat hetlidmaatschap
- metinbegrip
vande
- eer steindigt
d a a ra ave
n rb o n d e
ver
n plichtingen
aanheteindvanhetvolgend
wegens
boekjaar,
tenzijhetbestuur
bijzondere
omstandigheden
anders
besluit.
E e nl i dka nzi j nl i d maatschap
m etonm iddellijke
ingang
opzeggen
binnen
ee n
maandnadateenbesluitwaarbij
zijnrechten
zijnbeperkt
of zijn
geworden
verplichtingen
zijnverzwaard,
hemis bekend
of medegedeeld;
het b e sl u i tsd a nn i e to p hemvantoepassing.
m etonm iddellijke
E e nl i dka nzi j nl i d maatschap
ingang
opzeggen
binnen
een
maandnadathemeenbesluit
tot omzetting
vandevereniging
in eenandere
rechtsvorm,
is meegedeeld.
tot fusieof tot splitsing
In datgevalblijfthij de
o o rsp ro n ke |i j kvo or datjaar vastgeste|decontr ibutiever schu| di gd.3.

0pzegging
van het lidma a t s c h adpo o rd e v e re n ig ingge s c h ie ddto o rh e t
bestuur,
doormiddelvan eenschriftelijkberichtaan het lid,met vermelding
van de reden(en)
van opzegging.

Op ze g g i insgmo g e l i jk:
alseenlid niet meervoldoet
aandestatutaire
vereisten
voorhet
lidmaatschap,
alseenlid - onda n kzso rg v u ld igaea n ma n in-g z ijnv e rp lic h t in g et enn niet nakomt,ofopzichtevan de vereniging

wanneer
redelijkerwijs
vandevereniging
nietgevergd
kanwordenhetlidmaatschap
te latenvoortduren
wordtookdedatumvanbeëindiging
Bijhetopzeggingsbesluit
vanhetjaarblijft
Decontributie
lidmaatschap
vastgesteld.
voorhetlopende
verscn
utotgo.
geschiedt
Ontzetting
uit hetlidmaatschap
doorhetbestuur,
doormiddel
vaneenschriftelijk
berichtaanhetlid,metvermelding
vandereden(en)
vandeontzetting
-

Ontzettingis alleenmogelijkals een lid in strijdhandeltof heeftgehandeld-

reglementen
of besluiten
vandevereniging,
metdestatuten,
of devereniging
o p o n re d e |i j ke w i j zebenadee|tofheeftbenadee|d.jaarblijft
gaatonmiddellijk
Deontzetting
in.Decontríbutie
voorhetlopende
verschu
ldigd.
B i n n eéné nma a n d
n adathetlidvanhetbesluit
tot opzegging
in
of ontzetting
, ndatlidvandatbesluit
ke n n iissg e ste l d
ka
gaanbijdealgem en- e
in ber oep
voeren.
Hetbestuur
vergadering
endaarverweer
isverplicht
hiertoe
de -

van bijeente roepenbinnenvierwekenna ontvangst
vergadering
algemene
het beroepis het
en hangende
de beroepstermijn
Gedurende
het beroepschrift.

lid geschorst.
of eenberichtvan
vaneenopzegging
,Aandeeisvanschriftelijkheid
van -of hetbericht
indiendeopzegging
wordtnietvoldaan
ontzefting
is gecommuniceerd.
elektronisch
uitsluitend
ontzetting
Artikel5 - Donateurs
zijntoegelaten.-.---alszodanig
zijnzij,diedoorhetbestuur
1
Donateurs
vandeen besluiten
reglementen
aandestatuten,
zijngebonden
Donateurs
alsdiever gader ing
tot dealgem ene
toegang
ve re n i g i nZgi j.h e b b eanlleen
daargeenstemrecht'Zij hebben
datbesluit'
vergadering
en --overtoelating
getroffen
regelingen
leden
voor
2." Dein dezestatuten
ookvantoepassing
mogelijk
zijnzoveel
daarvan,
metdegevolgen
opzegging
opdonateurs.
vastdat,hetzijper
stelthetminimumbedrag
vergadering
Dealgemene
isverschuldigd'aandevereniging
dooreendonateur
hetzijineens,
boekjaar,
tot wordenomeenopdracht
gevraagd
kanaandedonateurs
Daarbij
te verstrekken.bijdrage
vandeperiodieke
betaling
automatische
van de _-.
houdteenregisterbij waarinde namenen adressen
Desecretaris
zijnvermeld.
donateurs
e-

van de leden
Artikel 6 - Contributíe

1-

dehoogtewordt
waarvan
contributie,
eenjaarlijkse
Deledenbetalen
vergadering
doordealgemene
vastgesteld
dieeen
ingedeeld
wor den
in categor ieën
D el e d e nku n n edna a rbij
illendecontributiebetalen.
versch

eenlidgeheel
omstandigheden,
bijzondere
om,wegens
is bevoegd
Hetbestuur
in enigjaar.
vancontributie
vanhetbetalen
te verlenen
of tendeleontheffing
en benoeming
samenstelling
Artikel7 - Bestuur:
uit tenminstedrie
dat bestaat
door
wordtbestuurd eenbestuur
1. Devereniging
zevenPersonen'
enten hoogste
vast.
stelthetaantalbestuursleden
vergadering
Dealgemene
enpenningmeester'
secretaris
kenteenvoorzitter,
Hetbestuur
tenzijdealgemene
van
defuncties,
verdeling
de
zelfin
voorziet
Hetbestuur
-=te benoemen.
devoorzitter
zichhetrechtvoorbehoudt
vergadering
wordenin éénpersoon
kunnen
enpenningmeester
vansecretaris
Defuncties
==----€eh
uit zijnmidden
Voorelkvanhenkanhetbestuur
verenigd.
of
beletdefunctiegeval
van
ontstentenis
in
die
aanwijzen,
plaatsvervanger
Eenniet-is aangewezen.
voorwiehij alsplaatsvervanger
vervultvandegene
draagter zorgvoor
Hetbestuur
zijnbevoegdheden.
behoudt
voltalligbestuur
kan
in devacatures
mogelijk
zospoedig
vergadering
datdealgemene
voorzien.
met
genomen
bij besluit
de bestuursleden;
benoemt
vergadering
Z. Dealgemene
vandeledendiein de
stemmen
vandeuitgebrachte
eenmeerderheid
Z.

zijn.
vergadering
aanwezig
of vertegenwoordigd
geschiedt
vanbestuursleden
uit eenvoordracht.
3- Debenoeming
Hetbestuur
is
op te maken.
bevoegd
eenvoordracht
wordtbij deoproeping
Devoordracht
vanhetbestuur
voordealgemene
vergadering
meegedeeld.
is nietbindend.
Devoordracht
vooreenperiode
wordenbenoemd
vanten hoogste
a. Bestuurders
twee(2)
jaar.Bestuurders
tredenaf volgens
eendoorhetbestuur
opte maken
rooster
aftredende
bestuurder
is onmíddellijk
rooster.
Eenvolgens
herbenoembaar
vacature
benoemde
Dein eentussentijdse
bestuurder
neemtop hetin wiensvacature
rooster
deplaatsin vandegene
hij werdbenoemd.
ftikel I - Eindebestuurslidmaatschap
; schorsing
!E e n b e stu u rsl i d maatschapeindigt:
n op grondvanhetroostervan
is dooraftrede
aftreden,
alseenrooster
vastgesteld;
vaneenbestuurslid;
doorhetvrijwilligaftreden
vaneenbestuurslid;
dooroverlijden
vaneenbestuurslid
doorondercuratelestelling
of onderbewindstelling
vanzijn gehelevermogen;

w a n n e e rh e tb estuur slidnietlanger |idisvandever eniging;opgrondvaneenbesluit
vanhetbestuurslid
vande
doorontslag
a l g e me n e ve rgader ing9enomenm eteenmeer der heidvande_
in eenvergadering
waarinten minste
stemmen
dehelftvan
uitgebrachte
is;of vertegenwoordigd
de ledenaanwezig
in staatvanfaillissement
wanneer
hetbestuurslid
wordtverklaard,
eenin hetkadervandeSchuldsaneringsregeling
natuurlUke
regeling
personen
wordtverklaard
van op hemvantoepassing
of hij surséance
betaling
verkrijgt;
van het hiernabepaalde.
eenen andermet in achtneming

kante allentijdedoordealgemene
vergadering
wordenEenbestuurslid
geschorst.
meteenmeerderheid
Bijbesluitgenomen
vantenminste
stemmen.
ln eenvergadering
waarinten vande uitgebrachte
drie/vierde
of vertegenwoordigd
is.Deschorsing
minstedehelftvande ledenaanwezig
en kandoordealgemene
driemaanden
vergadering
beloopt
ten hoogste
geen
verlengd.
Volgtgedurende
metdietermijnworden
deschorsing
eenmaal
hetverloop
vandetermijngeëindigd.
Hetontslag,
danis deschorsing'na
gesteld
zichin debetreffende
wordtin degelegenheid
algemene
bestuurslid
en kanzichdaarindooreenraadsman
doenvergadering
te verantwoorden
bijstaan.
vergaderingen,
besluitvorming
lrtikel 9 - Bestuur:bijeenroeping,
vergadering
van
is
bevoegd
een
hetbestuur
bijeen
te l.
ledere
bestuurder
roepen.

geschiedt
vanhetbestuur
vandevergaderingen
Debijeenroeping
van
een
van
minste
zeventermijn
ten
met
inachtneming
schriftelijk,
endievandever gader ing
nietd a g e nd,ed a gva nb i jeenr oeping
vandedag,hetaanvangstijdstip
ende meegerekend,
onderopgave
p ta a ts
onder wer pen
envandete behandelen
va nd eve rg a der ing
[agenda).

:

ï

heeft
bekend
dievoordit doeleenadresaandevereniging
Debestuurder
van
wordenopgeroepen
gemaakt
kantot devergaderingen hetbestuur
wegaandatadrestoegezonden
leesbaar
en
dooreenlangselektronische
r bericht.
reprod
uceerbaa

van het b e s t u u rwo rd egne h o u d eonp d e p la a t st e b e p a le n-levergaderingen
bijeenroept.
: or degeendie de vergadering
gehandeld
me
t e n ig eb e p a lin vga n d e t we ev o rig ele d e nwerd
in
st
rijd
-sren
b e s lu it e n e me nmit
, sa lle
r;. net bestuurnietteminre c h t s g e ld ig
:,gttlurderstervergaderin g a a n we z ig o f v e rt e g e n wo o rd ig d z t jn . volmachtverlenenschriftelijk
kanaaneenanderebestuurder
len hestuurder
Eenelektronisch
te doenvertegenwoordigen.
:'i zichter vergadering
volmacht.Eenbestuurder
kan
*estgeïegde
volmachtgeldtalseenschriftelijke

vertegenwoordigen.
tervergadering
: echrts
éénmedebestuurder
* cevergaderingen
heeftiedere
bestuurder
éénstem.
vanhetbestuur
,rcor-Zov€Í
isvoorgeschreven,
in dezestatutengeengroteremeerderheid
genomen
meerderheid
metvolstrekte
v*orden
doorhetbestuur
debesluiten
vanstemmen
is destemvande Bijstaking
*eqd€ uítgebrachte
stemmen.
gevend.
*acnzitterdoorslag
notulen,besluitvorming
buitenilm*ai ï0 - Leiding
vandevergaderingen,
*arymderÍng

'l

vanhetbestuur;
bij zijnafwezigheid
leidtdevergaderingen
le '''oozitter
zelf in h a a rle id in g .
,ool.ziet
de vergadering

in
dewijzewaarop
bepaalt
destemmingen
le vooziftervandevergadering
|

!

-

t- - - - - - l a

^l-

wordenge h o u d e n .
;e uergaderingen
uitgesproken
oordeeloverde uitslag
-et doorde voorzitterin de vergadering
geldtvoorde inhoudvan een Hetzelfde
rE''re€r stemmingis beslissend.
vastgelegd
:enomenbesluit,voorzoverwerdgestemdovereen nietschriftelijk
r JUJ ) 1tr 1.

vanhetbestuur
wordennotulenin devergaderingen
,'anhetverhandelde
aangewezen
vandevergadering
doordevoorzitter
:enouden
doordedaartoe
- doordevoorzitter
en
Denotulenworden- nadatzij zijnvastgesteld
F€rsoon.
ondertekend.
:e secretaris
besluiten
nemen,
wijzedanin eenvergadering
r'letbestuur
kanookopandere
nits allebestuurders
vóórhetvoorstel
hebben
verklaard.
zichschriftelijk
0 n d e re e n sch ri fte |i j k ever klar ingwor dtm edebegr epeneen|angs aanhetleesbaar
en reproduceerbaar
bericht,
wegtoegezonden
e ektronische
- s
enaanallebestuur der
doelheeftvastgesteld
a d n edsa th e tb e stu u rvoor dit

bekendheeftgemaakt.

takenen bevoegdheden
11 - Bestuur:
A*tlkeN
is Elkebestuurder
'
vandevereniging.
is belastmethetbesturen
l-letbestuur
vandehemvervulling
tot eenbehoorlijke
gehouden
devereniging
tegenover
vandevandevermogenstoestand
isverplicht
taak.Hetbestuur
opgedragen
-_
vandevereniging,
dewerkzaamheden
envanallesbetreffende
vereniging
wijzeeen
opzodanige
uit dezewerkzaamheden,
naardeeisendievoortvloeien
en --bescheiden
boeken,
behorende
endedaartoe
te voeren
administratie
datte allentijdedewijzete bewaren,
op zodanige
gegevensdragers
andere
gekend.
worden
kunnen
vandevereniging
enverplichtingen
rechten
enandere
bescheiden
boeken,
de bedoelde
isverplicht
Hetbestuur
jaren
te
bewaren'zeven
gedurende
gegevensdragers
vanovereenkomsten
tot hetaangaan
te besluiten
is nietbevoegd
Hetbestuur
nochtot het
registergoederen,
van
bezwaring
en
vervreemding
tot verkrijging,
zichalsborgof hoofdelijk
devereniging
waarbij
vanovereenkomsten
aangaan
of zichtot .-*--.
maakt
sterk
derde
een
zichvoor
verbindt,
schuldenaar
van Dezebeperking
vaneenderdeverbindt.
voordeschuld
zekerheidstelling
-tegengeworpen.
worden
kanaanderden
vanhetbestuur
de bevoegdheid
tenzijvannalatenschappen,
tot hetaanvaarden
is nietbevoegd
Hetbestuur
vanboedelbeschrijving'onderhetvoorrecht
dit qeschiedt
nodigvoorvergadering
vandealgemene
heeftdegoedkeuring
Hetbestuur
tot:
besluiten
of
of genotverkrijgen
wijzein gebruik
enopandere
verhuren
huren,
het
a.
geven
vanregistergoederen
h_
d.

of kredietovereenkomsten;
het aangaanvan geldleningen
gelden;
van
het ter leenverstrekken

vaneen
ter beëindiging
vaneenvaststellingsovereenkomst
hetaangaan

gesch
i l;
procedures,
waaronder
vanarbitrale
metinbegrip
in rechte,
optreden
het
e.
en
andere
maatregelen
het nemenVanconservatoire
niet begrepen
die geenuitstelkunnenlijden;
rechtsmaatregelen
van andererechtshandelingen
en aangaan
het doenvan investeringen
f.
perjaarkan
vergadering
die uitgaanbovenhet bedragdat de algemene
vaststellen.
vanarbeidsovereenkomsten
wijzigenof beëindigen
q.
het aangaan,
besluitduidelijkte kanbij eendaartoestrekkend
vergadering
Óealgemene
van het bestuuraan besluiten
anderedan hiervooromschreven
omschrijven
b e s lu itv a nd e a lg e me n e
onderwe rp eEn e. nd e rg e lijk
haargoedkeuring
=--aan het bestuurmedegedeeld'
wordt onmiddellijk
vergadering
kantegenen doorderdengeenberoep
van dezegoedkeuring
0p het ontbreken
wordengedaan.

12 - Vertegenwoordiging
A.r'tikel
devereniging.
vertegenwoordigt
Hetbestuur

I'

toeaantwee-komtbovendien
[hwrtegenwoordigingsbevoegdheid
vanwieten minsteéénmoetzijnde bestuurders,
grezamenlijk
handelende
die,danwelde bestuurder
of de penningmeester,
desecretaris
uootzitter,
eenvanalswaarnemer
in hethandelsregister,
mb blijktuit de inschrijving
dezefunctiesvervult.
vanhetbevoegdheid
il, tlc in beidevorigeledenvandit artikelopgenomen
ook
bestaat
vandevereniging
tot vertegenwoordiging
enbestuurders
hestuur
eentegenstrijdig
enéénof meerbestuurders
devereniging
írdientussen
helangbestaat.
danwel
vanincidentele
tot hetverlenen
Ftctbestuur
kanbesluiten
f,_
zowel
aan
anderen,
en/of
meer
bestuurders
of
aanéén
volmacht
doodopende
vandiedegr enzen
binnen
omdever eniging
grzamenlijk
alsafzonderlijk,
igen.
te vertegenwoord
voilmacht
belangheeftmetéénof
eentegenstrijdig
waarindevereniging
$, ln allegevallen
meerpersonen
één
of
vergadering
kande algemene
meerbestuurders
te vertegenwoordigen.
omdevereniging
mnwijzen
en verantwoording
13 - Verslaggeving
ffiH
is gelijkaanhetkalenderjaar.
vereniging
van
de
fiL lkt boekjaar
vande
enverantwoording
draagtzorgvoordebijhouding
llet bestuur
&
plichten
vande
en
dat
de
rechten
zodanig
vereniging,
frpnciënvande
zorgtvoore€h Hetbestuur
rrcreniging
steedskunnenwordengekend.
voert- wordtdestaateenonderneming
en- indiendevereniging
orcrzicht
vandezevandenetto-omzet
methetbedrag
mn batenen lastenaangevuld
'dejaarstukken'.
te noemen:
samen
mderneming,
vooraandealgemene
ter goedkeuring
legtdejaarstukken
tlet bestuur
&
geenverklaring
van
van
stukken
getrouwheid
deze
de
Wordtover
rcrgadering.
wetboe
in artikel2:393lid 1 Burgerlijk
alsbedoeld
accountant
GÊn
jaarstukken
gecontroleerd
voorafgaand
de
daaraan
danworden
ovcrqelegd,
vancontrolecommissie
te benoemen
vergadering
foor eendoordealgemene
Eenlid
vanhetbestuur.
tweeledendiegeendeelmogenuitmaken
tcn rninste
-jaren
in de
tweeachtereenvolgende zittinghebben
kanten hoogste
inzage
verplicht
om
de
controlecommissie
is
Hetbestuur
controlecommissie.
hebbende
betrekking
endedaarop
boekhouding
te gevenin degehele
Alsde
verstrekken.
gewenste
te
inlichtingen
haar
enom alledoor
bcsc*reiden
achtkanvanhaartaaknoodzakelijk
datvooreenjuistevervulling
cornmissie
brengtvanDecommissie
dooreenexterndeskundige.
zij zichlatenbijstaan
vaneenvergezeld
vergadering,
uit aandealgemene
verslag
haaronderzoek
zijn
Nadatdejaarstukken
vandejaarstukken.
tot al of nietgoedkeuring
advies
gedaan
om wordthetvoorstel
vergadering
goedgekeurd
doordealgemene
afgelegde
voordedoorhaardaarmee
aanhetbestuur
hrijtingte verlenen
re*ening
enverantwoording
jaarvergadering
bevoegdheid;
vergadering;
milH 14 - Dealgemene
toe,
allebevoegdheden
komenin devereniging
vergadering
AL Aandealgemene

I'

rL^Lr

lrl

ry

Ll

I
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2.

dienietdoordewetof destatuten
aanhetbestuur
zijnopgedragen.
Jaarlijks,
uiterlijk
zesmaanden
naafloopvanhetboekjaar,
wordteen
algemene
vergadering
- dejaarverga
der ing
- gehouden.
ln dejaar ver gader i ng
komen
ondermeeraandeorde:
a. hetverslag
vanhetbestuur
overhetafgelopen
boekjaar;
b. hetvoorstel
tot hetal of nietgoedkeuren
vandejaarstukken
overhet afgelopen
boekjaar;
c.
hetvoorstel
tot verlenen
vankwijtingaanhetbestuur;
d.
debenoemingvan
deledenvandecontrolecommissíe
voorhetnieuweboekjaar;

e.

de benoeming
vanbestuursleden
alser in hetbestuur
vacatures
bestaan;
en
voorstellen
vanhetbestuur
of de leden,
zoalsaangekondigd
bij de oproeping
voordevergadering.
3. uiterlijkeenmaand
voorhetverstrijken
vanhetboekjaar,
legthetbestuurde
begroting
voorhetkomende
boekjaar
ter inzage
vande leden.
Artikel15 - Oproeping
tot devergadering
1. Dealgemene
vergadering
wordtbijeengeroepen
doorhetbestuur.
Eenaantalleden,
samenbevoegd
tot hetuitbrengen
vantenminsteeentiendedeelvandestemmen,
kanhetbestuur
schriftelijk
verzoeken
eenalgemene
vergadering
bijeen
te roepen
binnen
víerwekennadatverzoek.
Alshetbestuur
niétbinnen
veertien
dagennaontvangst
vandatverzoek
deuitnodiging
tot de --vergadering
heeftdoenuitgaan,
kunnen
deverzoeken
r.lf áevergadering
bijeenroepefl.
Aandeeisvanschriftelijkheid
vanhetverzoek
bedoeld
in devorigealineawordtookvoldaanindienhetverzoekelektronisch
is vastgelegd.

Deoproeping
tot dealgemene
vergadering
vindtplaatsdoormiddel
van:eenpublicatíe
in hetverenigingsorgaan;
ofeenschriftelíjke
bericht
aandeadressen
vandeledenvolgens
het
ledenregister;
of eenadvertentiein eenter plaatseveelgelezen
dagblad.----'-Debijeenroeping
kan,als eenlid hiermeeinstemt,ookgeschieden
dooreenlangselektronische
wegtoegezonden
leesbaar
en reproduceerbaar
berichtaan
het adresdat doorhet lid voordit doelis bekendgemaakt.
Determijnvan oproeping
bedraagt
ten minsteveertien(t+) dagen,de dagvan
de oproeping
en de dagvande vergadering
niet meegereken
f{aastde plaats,datumen tijd van de vergadering,
moetde oproepingeen agnndabevattenwaaruitblijkt welkeonderwerpen
aan de ordewordèngcsfteld"
*,ffi
t6 - Toegangen stemrecht-

ïoqang tot dealgemene
vergadering
hebben
alleniet-geschorste
ledenvan Nllruf
bestuur
envandevereniging.
Devergadering
kanbesluiten
ookandere(een
tot
deel
van)
de
vergadering
frson€ít
toete laten.Geschorste
leden-

10

2.

3.

waarhetberoep
alsbedoeld
hebbentoegangtot dat deelvan de vergadering
l lid 5 a an deordeis.
in artikel3 lid 6 en a rt ik e 4
heeftéénstem.Eenledergewoonlid e n ie d e re re lidv a nde vereniging
geschorst
lid heeftgeenstemrecht.
geven
lidvolmacht
lid kaneenanderstemgerechtigd
Eenstemgerechtigd
gegeven
Dezevolmacht
en
moetschriftelijk
worden
namens
hemte stemmen.
wordenovergelegd.
aanhetbestuur
vóórdestemming
van
wordtvoldaan
indiende Aandeeisvanschriftelijkheid devolmacht
isvastgelegd.
Eénlid kannietmeerdanéénanderlidvolmacht
elektronisch
igen.
vertegenwoord

doorde algemene
vergadering
Artikel17 - Besluitvorming
genomen
is bepaald
wordteenbesluit
in dezestatutennietanders
1. Voorzover
vanstemmen
vande in devergadering
aanwezige
meerderheid
metvolstrekte
ongeacht
hunaantal.
leden,
Blanco
enongeldige
e nve rte g e n w oor digde
maartellenwelmeevoorhet
tellennietmeevoordebesluitvorming
stemmen
quorum.--voorgeschreven
vaneenin dezestatuten
bepalen
oordeel
van
de
voorzitter
overdeuitslaguitgesproken
in
de
vergadering
2. Het
geldtvoor de
Hetzelfde
inhoud
vaneenis beslissend.
va ne e nste mming
vastgelegd
overeennietschriftelijk
genomen
voorzoverwerdgestemd
besluit,
nahetuitspreken
vanhetoordeel
vande
Wordtonmiddellijk
voorstel.
juistheid
betwist,
dan
vindt
een
nieuwe
stemming
daarvan
voorzitter
de
vandevergadering
of,alsdeoorspronkelijke
plaats,
alsde meerderheid
geschiedde,
of
schriftelijk
eenstemgerechtigde
hoofdelijk
niet
stemming
-*._Doordezenieuwe
stemming
vervallen
de
dit verlangt.
aanwezige
g.
kel
in
ijke
stemm
va
n
de
oorspron
en
rechtsgevolg
geen
vanpersonen
stemming
overdeverkiezing
bij eerste
3. Mochtbij stemming
plaats
hebben.
danzal
nieuwe
stemming
verkregen,
een
worden
meerderheid
verkregen
wordt,zalbijeentussenstemming
Alsookdangeenmeerderheid
zalwordenherstemd.
Staken
de welkepersonen
tussen
wordenbeslist
hetlot.vanpersonen,
danbeslist
bijverkiezing
stemmen
gaatoverdeverkiezing
van
een
voorstel
dat
niet
over
staken
4. Alsdestemmen
verworpen.
personen,
is hetvoorstel
plaats,
of tenminstetenzijdevoorzitter
vindenmondeling
Allestemmingen
5.
te
laatof latenweteneenschriftelijke
stemming
drieledenvóórdestemming
gesloten
geschiedt
stemming
bij ongetekende,
verlangen.
Schriftelijke
bij acclamatie
is mogelijk
tenzijeenlid
Besluitvorming
stembriefjes.
ijkestemming verlangt.
hoofdel
lid kanzijn stemrechtnietdoormiddelvan een
Eenstemgerechtigd
iddeluitoefenen.
ischcommunicatiem
elektron

stellen
aanhetgebruik
vanhetelektronisch
kanvoorwaarden
Hetbestuur
worden
bekend
Dezevoorwaarden
bij deoproeping
communicatiemiddel.
gemaakt.

6.

alleleden,
ookal zijndezenietin eenver gader i ng
besluitvan
E e ne e n ste mmig

-
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krachtdezelfde
genomen,
vanhetbestuur
heeft,mitsmetvoorkennis
bijeen,
ver gader ing.
i t ndealgemene
a l se e nb e sl u va
zijn,kunnen
of vertegenwoordigd
alleledenaanwezig
7. Alsin eenvergadering
overalle
wordengenomen
besluiten
si.mm.n- geldige
mitsmetalgemene
nietopde
of
niet
ookal is hetonderwerp
onderwerpen,
aandeordekomende
niet of heeftdeoproep
aangekondigd
wijzebij deoproeping
voorgeschreven
wijzeplaatsgevonden.
op rechtsgeldige
A rti ke |1 8 .L e i d i n g V andever gader ing;notu|€h
de
vande ledenwordengeleiddoordevoorzittervan
1. Devergaderingen
zijn
en
voorzitter
de
0ntbreken
of zijnplaatsvervanger.
vereniging
aanalsvoorzitter
eenanderbestuurslid
bestuur
het
wijst
drn
plaatsvervang.i,
voorzitterschap
het
in
niet
Wordtookopdezewijze
vandevergaáering.
zelfin haarleiding'devergadering
danvoorziet
voorzien,
of een wordendoordesecretaris
in elkevergadering
Vanhetverhandelde
persoon
aangewezen
daartoe
vandevergadering
anderdoordevoorzitter
endenotulistdoorondertekening
diedoordevoorzitter
gemaakt,
notulen
wordenvastgesteld
Artikel19 - Statutenwijziging
van
dooreenbesluit
wordengewijzigd
kunnen
vandevereniging
1. Destatuten
voorstel
een
vergadering
aandealgemene
Wanneer
vergadering.
dealgemene
bij de steeds
dat
gedaan,
moet
worden
zal
urn d. statuten
tot wijziging
vermeld'worden
vergadering
tot dealgemene
oproeping
vanter behandeling
vergadering
algemene
tot de
deoproeping
2. Oegenenlie
vijf ten minste
moeten
gedaan,
hebben
tot statutenwijziging
eenvoorstel
.---waarinde
eenafschriftvandatvoorstel,
dagenvóórdevergadering
geschikte
op eendaartoe
isopgenomen,
woordelijk
wijziging
voárgestelde
liggentot
moetter inzage
Ditafschrift
leggen.
plaaís
voordelidènter inzage
wordtgehouden'
naafloopvandedagwaaropdevergadering
meteenmeerderheid
genomen
worden
moet
tot statutenwijziging
3 . Eenbesluit
stemmen'
vandeuitgebrachte
vanten minstedrie/vierde
of vande ledenaanwezig
twee/derde
moetten minste
In dievergadering
of ----.aantalledennietaanwezig
zijn.ls hetvereiste
vertegenwoordigá
worden
vergadering
algemene
dankaneennieuwe
vertegenwoordigd,
meteenmeerderheid
hetbesluitkanwordengenomen
bijeengeroepen-waarin
vanonafhankelijk
stemmen,
vandeuitgebrachte
twee/derde
vánten minste
leden'Bijde
of vertegenwoordigde
aanwezige
hetaantalopdezevergadering
daten.waarom
vermeld
moetworden
vergadering
voordenieuwe
oproeping
vanhetaantalopde--.onafhankelijk
genomen,
eenbesluitkanworden
bedoelde
Dehiervoor
leden.
of vertegenwoordigde
aanwezige
vergadering
dantweewekenen nietlaterdanvier wordtnieteerder
veigadering
twJede
gehouden'
vergadering
wekennadeeerste
nadatdezein €€Íl-wordtvankrachtonmiddellijk
4. Eenstatutenwijziging
n o ta ri ë |e a kte isvastge|egd.|eder ebestuur der isbevoegd om een_
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afschrift
Eenauthentiek
aktevastte leggen.
bij notariële
statutenwijziging
statuten
tekstvandegewijzigde
eneendoorlopende
vandeaktàvánwijziging
bij hethandelsregister'
wordenneergelegd
moeten
omzetting
Artikel20 - Fusie;splitsing;
in dezinvanTitel
tot fusieof splitsing
vergadering
algemene
di
van
0p eenbesluit
tot
vergadering
vandealgemene
wetboekenopeenbesluit
7 vanBoek2 Burgerlijk
2:18
artikel
overeenkomstig
rechtsvorm
in eenandere
vandJverÁniging
omzetting
van -mogelijk
zoveel
in hetvorigeartikel
is hetbepaalde
Burgedij[Wetboek,
deeisenvandewe1
onverminderd
toepassing,
oveieenkomstige
Artikel21 - Ontbinding
vandealgemene
dooreenbesluit
kanwordenontbonden
1. Devereniging
tot
overeenbesluit
bepaalde
Hetin dezestatuten
vergadering.
tot opeenbesluit
toepassing
isvanovereenkomstige
staiutenwijziging
o n tb i n d i n g .
batig vaneeneventueel
wordtdebestemming
tot ontbinding
Bijhetbestuit
ldovastgesteld.
liquidatiesa
geenbatenmeerheeft,op hettijdstipvanhaarontbinding
Alsdevereniging
aanhet
opgave
daarvan
houdtzij opie blstaan.ln datgevaldoethetbestuur
ister.
Handelsreg
de blijvengedurende
vereniging
vandeontbonden
en
Deboeken bescheiden
tot bij hetbesluit
vandedoorhetbestuur
termijnonderbewaring
wettelijke
vanzijn achtdagennahetingaan
Binnen
persoon.
aangewezen
ontbináing
aan
zijnnaamenadresopgeven
bewaarder
moetdeaangewezen
bewaarplióht
hethandelsregister.
ontbonden:
wordtbovendien
2. Devereniging
is
in staatvanfaillissement
vereniging
de
nadat
insolventie
door
toestand
de
wegens
het
faillissement
van
of dooropheffing
verklaard
va nd eb o e d e l;
in debij dewet uitspraak
rechterlijke
strekkende
dooreendaartoe
geva lle n .
genoemde

Artikel 22 - Vereffening
vandevereniging,
vanhetvermogen
is belastmetdevereffening
1. Hetbestuur
is (zijn)vereffenaar(s)
geenandere
voorzoverbij hetontbindingsbesluit
n.
aangeweze
zichin liquidatie
dever eniging
bevindt
b
e
sl
u to
i t t o n tbinding
h
e
t
N
a
2.
alsenvoorzoverdit voor
voortbestaan
blijftnahaarontbinding
Devereniging
vanhaarzàkennodigis.
devereffening
voorzoveel
vandestatuten
blijvendebepalingen
dàvereffening
Gedurende
en nodigvankracht.
mogelijk
aande moeten
uitgaan'
dievandevereniging
ln stukienenaankondigingen
'in liquidatie''
dewoorden
toegevoegd
worden
naamvandevereniging
in mogelijk
diezoveel
krijgteenbestemming
Eenbatigsaldonavereffening
is methetdoelvandevereniging'overeenstemming

I
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of bij gebreke
bij hetontbindingsbesluit,
wordtvastgesteld
Dezebestemming
doordevereffenaar(s).
daarvan,
eindigtop hettijdstipwaaropgeenaandevereffenaars
Devereffening
zl1n.
batenmeeraanwezig
bekende
op hettijdstipopte bestaan
houdtin gevalvanvereffening
Devereniging
aanhet
opgave
doendaarvan
Devereffenaars
eindigt.
devereffening
waarop
ister.
handelsreg
Artikel23 - Reglementen
vaststellen'
kaneenof meerreglementen
vergadering
1. Dealgemene
de
gevenoverondermeerhetlidmaatschap,
regels
kannadere
2. Eenràglement
vanhet
dewerkzaamheden
decontributie,
vannieuweleden,
introductie
devergaderingen.
of commissies,
werkgroepen
bestuur,
enmagdewetof metdestatuten
zijn
met
in
strijd
magniet
Eenreglement
geregeld.
te worden
behoren
diebij statuten
bevatten
geenbepalingen
SLOTVERKLARINGEN
tenslotte:
persoon
verklaarde
Deverschenen
Eerstecontributie
procedure,
wordtbij dezede voorgeschreven
vandein destatuten
ln afwijking
optieneuro(g tO,OO)'
vastgesteld
contributie
verschulidgde
vandejaarlijks
hoogte
Eerstebestuur
uit vierleden.
bestaat
bestuur
Heteerste
wordenbij dezevoorprocedure,
ln afwijkingvande in destatutenvoorgeschreven
benoemd:
maaltot bestuurslid
deeerste
alsvoorzitter;
voornoemd,
PieterBaruch,
1. deheerRobbert
alssecretaris;
voornoemd,
LauraBianchi,
2. mevrouw
alspenningmeester;voornoemd,
Kni.ippe,
Cornelis
3. deheerMettenLaurens
alslid;
voornoemd,
4. deheerBartBorsje,
Eersteboekjaar
eindigtop eenendertigdecember
vandevereniging
boekjaar
Heteerste
tw e e d u i zetinedn .Ad
's-Gravenhage'95d,2512EC
Beestenmarkt
is Lange
vandevereniging
Hetadres
in het handelsregister
Inschrijving
in vandevereniging
eersteinschrijving
draagtzorgvooronmiddellijke
Hetbestuur
aansprakelijk
hoofdelijk
datdebestuursleden
omte voorkomen
hethandelsregister,
vandevereniging.
voorverbintenissen
blijven
WOONPLMTSKEUZE
vande op hetkantoor
partijen
vooralleswat dezeaktebetreftwoonplaats
kiezen
vandezeakte.
bewaarder
notaris,
INHOUDAKTE
KENNISNEMING
vandezeaktevande inhoud
persoon
heefttijdigvoorhetverlijden
Deverschenen
kennisgenomen.
vandezeakte
opdedatumin deaanvang
te Westland
AKTEisverleden
WAARVAN

J

14

vermeld.
persoon
Deverschenen
is aanmij,notaris,
bekend.
Deinhoud
vandezeakteis aanhenopgegeven
entoegelicht.
Hij heeftverklaard
opvolledige
voorlezing
vandezeaktegeenprijste stellen.
vervolgens
is dezeaktebeperkt
voorgelezen
enonmiddellijk
daarna
doorde
persoon
verschenen
enmíj,notaris,
ondertekend.
(Volgtondertekening)

