
  Voorstel tot wijziging statuten    
 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  

Voorstel tot wijziging statuten  
STATUTEN STUDIEVERENIGING PSYCHOLOGIE IN NIJMEGEN  
 
Artikel 3. Verenigingsjaar 
Lid 1. Het verenigingsjaar oftewel het boekjaar loopt vanaf één (1) oktober tot en met dertig (30) september 
daaropvolgend. 
Lid 2. Een verenigingsjaar bestaat uit twee halve verenigingsjaren. Jaarlijks loopt hetene halve 
verenigingsjaar van één (1) oktober tot één (1) maart. Het andere halve verenigingsjaar loopt van één (1) 
maart tot één (1) oktober. 
 
Artikel 11 Het bestuur  
Lid 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen die door de algemene ledenvergadering uit de 
reguliere leden voor een periode van twee halve verenigingsjaren, en met inachtneming van het in lid 3 
bepaalde, worden gekozen. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester.  
Lid 2. Een gedeelte van het bestuur of het gehele bestuur treedt af ofwel halverwege het verenigingsjaar op 
de halfjaarvergadering, als bedoeld in artikel 15a van deze statuten, ofwel na het einde van het 
verenigingsjaar op de beleidsvergadering, als bedoeld in artikel 15 van deze statuten, en wel na het nemen 
van een benoemingsbesluit voor het opvolgend bestuur. Ieder aftredend bestuurder is, met inachtneming 
van lid 3, onmiddellijk herbenoembaar.  
Lid 3. Aftredende bestuurders zijn aansluitend herbenoembaar voor eenzelfde periode van twee halve 
verenigingsjaren.  
Lid 4. Benoeming van bestuursleden vindt, in beginsel, plaats voor een periode van twee halve 
verenigingsjaren, behoudens indien wordt voorzien in een tussentijdse vacature in welk geval de benoeming, 
in beginsel, geldt tot het einde van het verenigingsjaar dat volgt op het halve verenigingsjaar waarin de 
benoeming plaatsvindt. 
Lid 5 Alle bestuursleden worden in functie door de algemene ledenvergadering gekozen. Het huishoudelijk 
reglement kan nadere regels bevatten over de bestuursfuncties.  
Lid 6. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst 
indien het belang van de vereniging dit vordert.  
Lid 7. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap doordat het lid ophoudt lid van 
de vereniging te zijn of schriftelijk bedankt.  
Lid 8. Na schriftelijke bedanking is het afscheidnemende bestuurslid verplicht de lopende zaken af te ronden 
en de kennis, specifiek verbonden met haar taak, over te dragen.  
Lid 9. Indien het bestuur niet voltallig is, vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) het bestuur, met dien verstande 
dat zo spoedig mogelijk in de betreffende vacature(s) zal worden voorzien.  
Lid 10. In het geval dat het voltallige bestuur bedankt, is de secretaris verplicht binnen twee (2) weken een 
algemene ledenvergadering uit te schrijven op de wijze zoals beschreven in artikel 13 lid 3 van deze statuten. 
Het bestuur blijft haar taken vervullen totdat de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur heeft 
gekozen.  
Lid 11. Behoudens beperkingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement, is het bestuur belast 
met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan hiertoe taken overdragen aan commissies. Het 
huishoudelijk reglement bevat nadere regels over de taken van de commissies.  
Lid 12. De besluitvorming in het bestuur wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.  
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Artikel 13 Algemene Ledenvergadering  
Lid 1. De algemene ledenvergadering wordt ten minste drie (3) maal per verenigingsjaar door het bestuur, 
met inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen, bijeengeroepen.  
Lid 2. Naast de in artikelen 14, 15, 15a, 15b en 16 genoemde vergaderingen, schrijft het bestuur een 
algemene ledenvergadering uit indien zij dit wenselijk acht en voorts indien ten minste twintig (20) leden dit 
de voorzitter schriftelijk verzoeken en het verzoekschrift het te behandelen onderwerp bevat.  
 
Artikel 14 Beleidsvergadering  
Indien mogelijk op dertig (30) september, maar uiterlijk voor vijf (5) oktober, van elk kalenderjaar wordt 
door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Deze vergadering wordt verder 
aangehaald als beleidsvergadering. De bestuursleden future tempore en de bestuursleden hoc tempore, 
uitgezonderd de vanaf de onderhavige beleidsvergadering bestuursleden ex tempore, lichten in deze 
vergadering hun beleid(splan) voor het daaropvolgende verenigingsjaar toe en leggen dit ter goedkeuring 
aan de algemene ledenvergadering voor. De goedkeuring van het beleid(splan) houdt mede in de installatie 
van de bestuursleden future tempore als bestuursleden hoc tempore.  
 
Artikel 15 Jaarvergadering  
Lid 1. Binnen één (1) maand na afloop van het verenigingsjaar wordt er een algemene ledenvergadering 
belegd. Deze vergadering wordt verder aangehaald als jaarvergadering. Het op het moment voorafgaand aan 
de vorige beleidsvergadering bestuur hoc tempore brengt in deze jaarvergadering hun jaarverslag uit en 
leggen, na overlegging van de benodigde stukken, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen 
verenigingsjaar gevoerde beleid.  
Lid 2. De penningmeester is gehouden tijdig een jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar op te 
stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken van de stukken.  
Lid 3. De secretaris is gehouden tijdig een jaarverslag betreffende het verstreken verenigingsjaar op te 
stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken van de stukken.  
Lid 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk vier (4) weken voor het einde van het 
verenigingsjaar, een commissie bestaande uit minimaal twee (2) en maximaal drie (3) leden, die geen deel 
uit maken van het bestuur. Deze commissie draagt de naam kascontrolecommissie. De 
kascontrolecommissie is belast met het onderzoek van de rekening en verantwoording van het (halve) 
boekjaar en brengt hiervan verslag uit naar de algemene ledenvergadering. De commissie kan, indien 
noodzakelijk, zich doen bijstaan door een deskundige, op kosten van de vereniging, tijdens het onderzoek. 
Vooraf dient de kascontrolecommissie een verzoek tot het inschakelen van een deskundige te doen in een 
algemene ledenvergadering.  
Lid 5. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle benodigde informatie te verschaffen opdat 
de commissie haar taak zorgvuldig kan vervullen.  
Lid 6. Op de jaarvergadering wordt besloten door de algemene ledenvergadering of goedkeuring wordt 
gegeven voor het jaarverslag en de rekening en verantwoording. Een besluit zoals bedoeld in dit lid, strekt 
tot décharge van de sinds de vorige beleidsvergadering bestuursleden ex tempore. 
 
Artikel 15a Halfjaarvergadering  
Lid 1. Indien mogelijk op achtentwintig (29) februari, maar uiterlijk voor vijf (5) maart, van elk kalenderjaar 
wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Deze vergadering wordt verder 
aangehaald als halfjaarvergadering. De bestuursleden hoc tempore brengen in deze vergadering hun 
halfjaarverslag uit en leggen, na overlegging van de benodigde stukken, rekening en verantwoording af over 
het in het afgelopen halve verenigingsjaar gevoerde beleid.  
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Lid 2. De bestuursleden future tempore en de bestuursleden hoc tempore, uitgezonderd de vanaf de 
onderhavige halfjaarvergadering bestuursleden ex tempore, lichten in de halfjaarvergadering de aanvulling 
op het beleid(splan) voor de volgende helft van het verenigingsjaar toe en leggen dit ter goedkeuring aan de 
algemene ledenvergadering voor.  
Lid 3. De bestuursleden future tempore en de bestuursleden hoc tempore, uitgezonderd de vanaf de 
onderhavige halfjaarvergadering bestuursleden ex tempore, lichten in de halfjaarvergadering de aanvulling 
op de begroting voor de volgende helft van het verenigingsjaar toe en leggen deze ter goedkeuring aan de 
algemene ledenvergadering voor.  
Lid 4. De goedkeuring van het vervolg van het beleid(splan), als bedoeld in lid 2, alsmede het vervolg van de 
begroting, als bedoeld in lid 3, houdt mede in de installatie van de bestuursleden future tempore als 
bestuursleden hoc tempore.  
Lid 5. De penningmeester is gehouden tijdig een halfjaarrekening betreffende het verstreken halve boekjaar 
op te stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken van de stukken.  
Lid 6. De secretaris is gehouden tijdig een halfjaarverslag betreffende het verstreken halve verenigingsjaar 
op te stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken van de stukken.  
Lid 7. Op de halfjaarvergadering wordt besloten door de algemene ledenvergadering of goedkeuring wordt 
gegeven voor het halfjaarverslag en de rekening en verantwoording. Een besluit zoals bedoeld in dit lid, 
strekt tot décharge van de sinds de onderhavige halfjaarvergadering bestuursleden ex tempore.  
 
Artikel 16 Begrotingsvergadering  
Lid 1. Binnen één (1) maand na afloop van het verenigingsjaar wordt door het bestuur een algemene 
ledenvergadering bijeengeroepen. De bestuursleden hoc tempore lichten in deze vergadering hun begroting 
voor het aangevangen verenigingsjaar toe en leggen deze ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering voor.  
Lid 2. De onderwerpen als bedoeld in artikel 15 lid 1 en 16 lid 1 kunnen op één vergadering aan de orde 
komen.  


