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STATUTEN STUDIEVERENIGING PSYCHOLOGIE IN NIJMEGEN  
 
TITEL 1 
Naam, zetel en doel 
 
Artikel 1 Naam en zetel 
Lid 1. De vereniging draagt de naam Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). 
Lid 2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. 
Lid 3. De vereniging is opgericht op zeven (7) juli tweeduizend acht (2008). 
 
Artikel 2 Doel 
Lid 1. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de contacten tussen studenten onderling, 
en tussen studenten en medewerkers verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de 
opleiding Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en het stimuleren en ondersteunen van 
de studie van studenten in de psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  
Lid 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
a. het organiseren van studiegerelateerde, werkveldgeoriënteerde en sociale activiteiten;  
b. het faciliteren van contacten tussen studenten en medewerkers verbonden aan de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, opleiding Psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen; 
c. het faciliteren van de verkoop van studieboeken, indien mogelijk tegen gereduceerde prijs voor 
leden;  
d. het verkopen en/of beschikbaar stellen van studieondersteunend materiaal en/of diensten;  
e. het uitgeven van een verenigingsblad;  
f. het verrichten van al hetgeen met het doel van de vereniging verband houdt of daarvoor 
bevorderlijk kan zijn.  
 
TITEL 2 
Verenigingsjaar 
 
Artikel 3 Verenigingsjaar 
Het verenigingsjaar oftewel het boekjaar loopt vanaf één (1) oktober tot en met dertig (30) 
september daaropvolgend. 
 
TITEL 3 
Lidmaatschap  
 
Artikel 4 Lidmaatschap 
Lid 1. De vereniging kent reguliere leden, alumni, leden van verdienste en ereleden. Waar er in deze 
statuten wordt gesproken over leden, wordt daarmee bedoeld reguliere leden, leden van verdienste 
en ereleden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  
Lid 2. Eenieder die als student psychologie staat ingeschreven aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
kan regulier lid worden.  
Lid 3. Eenieder die niet als student psychologie, maar desondanks als student staat ingeschreven aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen, kan regulier lid worden. Het bestuur beslist over de toelating van 
dit lid zoals beschreven in artikel 6, lid 1 van deze statuten. Wanneer het bestuur besluit een persoon 
zoals benoemd in dit lid een lidmaatschap te verlenen doet zij hierover tijdens de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering mededeling. 
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Lid 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door 
erfopvolging te worden verkregen. 
Lid 5. Eenieder die na beëindiging van zijn of haar lidmaatschap kenbaar heeft gemaakt betrokken te 
willen blijven bij de vereniging, is alumnus. 
Lid 6. Op voordracht van het bestuur of ten minste tien (10) leden, kunnen reguliere leden of alumni, 
wegens buitengewone diensten jegens de vereniging, door de ALV tot erelid worden benoemd. 
Reguliere leden en alumni kunnen de benoeming tot erelid weigeren. 
Lid 7. Op voordracht van het bestuur of ten minste tien (10) leden, kunnen personen, die geen lid van 
de vereniging zijn (geweest), wegens buitengewone diensten jegens de vereniging of vanwege 
bijzondere betrokkenheid bij de opleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, door 
de ALV worden benoemd tot leden van verdienste. Kandidaten kunnen de benoeming tot lid van 
verdienste weigeren. 
Lid 8. Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard aan de 
vereniging een donatie te voldoen. De vereniging kent geen verplichtingen jegens donateurs. 
 
Artikel 5 Plichten van leden 
Personen kunnen slechts lid worden en blijven wanneer zij: 

a) de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en handelen in overeenstemming met de 
statuten, het huishoudelijk reglement, de algemene voorwaarden en de besluiten van de 
organen van de vereniging, en: 

b) voldoen aan de verplichting tot contributie. 
 
Artikel 6 Verzoek tot lidmaatschap 
Lid 1. Over het lidmaatschap wordt besloten door het bestuur, nadat een persoon een schriftelijk 
verzoek om lid te worden heeft ingediend bij het bestuur. Het verzoek bevat in ieder geval de 
personalia van de verzoeker. 
Lid 2. Indien het bestuur besluit een verzoek niet te honoreren, wordt dit schriftelijk, en met redenen 
omkleed, binnen twee (2) weken aan de verzoeker tot lidmaatschap kenbaar gemaakt. 
Lid 3. Bij afwijzing van een toelatingsverzoek door het bestuur, kan de ALV alsnog tot toelating 
besluiten. Hiervoor dient de verzoeker tot lidmaatschap tot één (1) week voorafgaande aan de 
eerstvolgende ALV, maar uiterlijk zes (6) weken na kennisgeving van de niet-toelating, schriftelijk in 
beroep te gaan bij de ALV. Over de te volgen procedure stelt het huishoudelijk reglement nadere 
regels. 
Lid 4. De vereniging is verplicht de personalia van haar leden te registreren. Deze gegevens worden 
te allen tijde bestuurlijk intern gehouden, tenzij de ALV toestemming verleent, onder voorwaarde dat 
de behandeling van dit onderwerp is aangekondigd in de agenda horende bij de betreffende 
vergadering, om de gegevens aan derden beschikbaar te stellen. Het bestuur kan een commissielid 
bepaalde informatie verstrekken, maar niet meer dan die het commissielid nodig heeft voor de 
goede uitoefening van zijn taak. 
Lid 5. De door de ALV verleende toestemming tot verspreiding van persoonsgegevens van leden 
wordt binnen één (1) week aan de betreffende leden schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt. 
Tevens kan tijdens deze ALV besloten worden om het besluit tot verspreiden van gegevens te 
publiceren op de verenigingswebsite. 
Lid 6. Een lid kan met inachtneming van een termijn van twee (2) weken voorafgaande, tot twee (2) 
weken na de vergadering waarin het besluit tot verspreiding van gegevens wordt / werd besproken, 
bij de secretaris van het bestuur bezwaar maken tegen het besluit van de ALV tot verspreiding van  
zijn persoonsgegevens. Het bestuur dient het bezwaar te allen tijde te honoreren. Gedurende de 
gehele bezwaartermijn kunnen de persoonsgegevens niet worden verspreid.  



    
Taskforce statuten & huishoudelijk reglement 

   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    www.spin-nijmegen.com  

 
Artikel 7 Schorsing leden 
Lid 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één (1) maand in 
het geval dat het betreffende lid bij herhaling in strijd handelt met de lidmaatschapsverplichtingen of 
door gedragingen of handelingen die het belang van de vereniging in ernstige mate hebben 
geschaad. 
Lid 2. Het bestuur is bevoegd een lid te weren van specifieke activiteiten voor een periode van ten 
hoogste één (1) jaar in het geval dat het betreffende lid, door gedragingen of handelingen, het 
belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.  
Lid 3. Gedurende de periode van schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet 
worden uitgeoefend. Tevens kan het geschorste lid niet deelnemen aan door of vanwege de 
vereniging georganiseerde activiteiten of gebruik maken van door of vanwege de vereniging 
aangeboden diensten. 
Lid 4. Van het besluit tot schorsen dan wel weren zal op de eerstvolgende ALV mededeling worden 
gedaan door het bestuur. Deze mededeling zal met argumenten worden omkleed.  
Lid 5. De ALV kan besluiten het besluit tot schorsing te herroepen. Aan de herroeping kunnen, door 
het eerder geschorste lid, geen rechten worden ontleend.  
 
Artikel 8 Einde lidmaatschap 
 Lid 1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a) opzegging door het lid; 
b) het onherroepelijk worden van het besluit tot opzegging namens de vereniging door het 

bestuur; 
c) het onherroepelijk worden van het besluit tot royeren door de ALV; 
d) het overlijden van het lid. 

Lid 2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden middels een schriftelijke kennisgeving aan het 
bestuur. De secretaris is verplicht de ontvangst van de kennisgeving binnen veertien (14) dagen te 
bevestigen. Het lidmaatschap eindigt feitelijk aan het einde van het verenigingsjaar, met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één (1) maand. 
Lid 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk met opgaaf van redenen. Opzegging 
namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt, wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap 
gesteld, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
Lid 4. De ALV wordt op de eerstvolgende ALV op de hoogte gebracht van de opzeggingen namens de 
vereniging en kan deze besluiten herroepen.  
Lid 5. De betrokkene kan tot uiterlijk zes (6) weken na kennisgeving van de opzegging schriftelijk in 
beroep gaan bij de ALV. Over de te volgen procedure stelt het huishoudelijk reglement nadere regels. 
Lid 6. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in leden 2, 3 en 4 bepaalde, met onmiddellijke 
ingang door het bestuur of door het lid worden opgezegd, indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, daarin begrepen de 
situatie dat als gevolg van een besluit van de vereniging de verplichtingen van het lid zijn bezwaard of 
zijn rechten worden beperkt. 
Lid 7. Een besluit tot royeren kan door de ALV alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de besluiten van de vereniging handelt of heeft 
gehandeld, of wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft  
benadeeld. Van het besluit tot royeren wordt de betrokkene onverwijld schriftelijk, met opgaaf van 
redenen, in kennis gesteld. Lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 
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Lid 8. De ALV wordt op de eerstvolgende ALV door het bestuur op de hoogte gebracht van de 
besluiten tot royeren en kan deze besluiten herroepen. 
Lid 9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de gehele jaarlijkse 
contributie door het lid aan de vereniging verschuldigd. Het bestuur kan van deze bepaling afwijken. 
Indien het bestuur gebruikt maakt van deze mogelijkheid, licht zij de ALV tijdens de eerstvolgende 
ALV hierover, met opgaaf van redenen, in. 
 
Artikel 9 Contributie 
Lid 1. Het bedrag van de jaarlijkse contributie wordt op voordracht van het bestuur op de algemene 
ledenvergadering, uiterlijk acht (8) weken voor het einde van het verenigingsjaar, vastgesteld. 
Lid 2. Indien de contributieverplichting wijzigt ten opzichte van het voorgaande jaar, worden de 
leden hiervan op de hoogte gesteld. 
Lid 3. Leden zijn de contributie verschuldigd op de eerste dag van het verenigingsjaar, respectievelijk 
op de dag van inschrijving als lid.  
Lid 4. Bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar is de gehele contributie voor dat jaar 
verschuldigd. 
Lid 5. Alumni, leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
Lid 6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van de bedoelde contributie te verlenen. Indien het bestuur gebruik 
maakt van deze mogelijkheid, licht zij de ALV tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
hierover, met opgaaf van redenen, in. De ALV kan het gebruik van deze mogelijkheid herroepen. 
 
Artikel 10 Wanprestatie 
Lid 1. De vereniging is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke  
kosten ter incasso aan het lid in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten is  
het lid verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven.  
Lid 2. Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende  
advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.  
Lid 3. Bij wanbetaling is de vereniging gerechtigd de levering van producten en diensten uit hoofde 
van het lidmaatschap, inschrijving of overeenkomst met de vereniging op te schorten. Na volledige 
betaling van de verschuldigde contributie zal het lid vanaf dat moment weer in aanmerking komen 
voor de ledenservice.  
 
TITEL 4 
Geldmiddelen 
 
Artikel 11 Geldmiddelen 
Lid 1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit: 
a. contributies; 
b. opbrengsten uit activiteiten die door of vanwege de vereniging zijn georganiseerd; 
c. donaties; 
d. subsidies; 
e. sponsoring; 
f. erfrechtelijke verkrijgingen, legaten en schenkingen; 
g. overige middelen op rechtmatige wijze uit andere hoofde verkregen. 
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Lid 2. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 
 
TITEL 5 
Bestuur 
 
Artikel 12 Het bestuur 
Lid 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen die door de ALV uit de reguliere leden 
voor een periode van één jaar, en met inachtneming van het in lid 4 bepaalde, worden benoemd. Het 
bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Lid 2. Bestuursleden dienen minimaal 40 studiepunten (EC) binnen de bachelor Psychologie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen te hebben behaald op het moment van aanstelling.  
Lid 3. Het gehele bestuur treedt af 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 
opvolgende bestuur. Ieder aftredend bestuurder is, met inachtneming van lid 4, onmiddellijk 
herbenoembaar. 
Lid 4. Aftredende bestuurders zijn aansluitend herbenoembaar voor eenzelfde periode van één jaar. 
Lid 5. Benoeming van bestuursleden vindt plaats voor een periode van een verenigingsjaar, 
behoudens indien wordt voorzien in een tussentijdse vacature in welk geval de benoeming geldt tot 
het einde van het verenigingsjaar.  
Lid 6. Alle bestuursleden worden in functie door de ALV gekozen. Het huishoudelijk reglement kan 
nadere regels bevatten over de bestuursfuncties. 
Lid 7. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst indien het belang 
van de vereniging dit vordert.  
Lid 8. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap doordat het lid 
ophoudt lid van de vereniging te zijn. 
Lid 9. Wanneer redelijkerwijs niet van een bestuurslid kan worden gevergd dat hij zijn functie blijft 
vervullen, kan dit bestuurslid ontslag indienen bij het bestuur. Hiervan wordt bij de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering een mededeling gedaan. 
Lid 10. Na ingediend of opgelegd ontslag is het afscheidnemende bestuurslid verplicht de lopende 
zaken af te ronden en de kennis, specifiek verbonden met haar taak, over te dragen. 
Lid 11. 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 12. In het geval dat het voltallige bestuur bedankt, of in het geval dat er niet meer in de statutaire 
functies kan worden voorzien, is de secretaris verplicht binnen twee (2) weken een algemene 
ledenvergadering uit te schrijven op de wijze zoals beschreven in artikel 14 lid 3 van deze statuten. 
Het bestuur blijft haar taken vervullen totdat de ALV een nieuw bestuur heeft benoemd. 
Lid 13. 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 14. De besluitvorming in het bestuur wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 
 
TITEL 6 
Vertegenwoordiging 
 
Artikel 13 Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuurders 
Lid 1. Het bestuur is, voor zover de wet niet anders bepaalt, bevoegd tot vertegenwoordiging van de 
vereniging in en buiten rechte. 
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Lid 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door, bij voorkeur, het volledige 
bestuur of ten minste twee (2) bestuursleden.  
Lid 3. Tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren 
van registergoederen, evenals overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
(mede)schuldenaar verbindt, is het bestuur pas bevoegd na verkregen goedkeuring door de ALV. 
Lid 4. Op het ontbreken van de in lid 3 bedoelde goedkeuring kan door of tegen derden geen beroep 
worden gedaan. 
 
TITEL 7 
Algemene ledenvergadering 
 
Artikel 14 Algemene ledenvergadering 
Lid 1. De ALV wordt ten minste twee (2) maal per verenigingsjaar door het bestuur, met 
inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen, bijeengeroepen. 
Lid 2. Naast de in artikelen 15, 16, 17 en 18 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 van het bestuur schriftelijk verzoeken en het verzoekschrift het te behandelen 
onderwerp bevat. 
Lid 3. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt middels het versturen van een 
uitnodiging per post/e-mail aan alle leden en, indien mogelijk, met het publiceren van een 
uitnodiging in de nieuwsbrief.  
Lid 4. De volledige agenda en de daartoe benodigde stukken dienen ten minste zeven (7) dagen voor 
aanvang van de algemene ledenvergadering op een daarvoor bestemde plaats ter inzage te liggen 
voor de leden. De plaats van de inzage wordt gelijktijdig met de bijeenroeping voor de algemene 
ledenvergadering bekend gemaakt. 
Lid 5. De algemene ledenvergadering wordt geleid door een door het bestuur voorgedragen 
technisch voorzitter, niet zijnde een bestuurslid van de vereniging. De technisch voorzitter wordt in 
de agenda bekend gemaakt. Leden kunnen, na bekendmaking van de technisch voorzitter, schriftelijk 
bezwaar indienen tegen de benoeming van de technisch voorzitter. Het bezwaar duidt ten minste 
één (1) vervanger voor de functie aan. De beoogde vervanger en bezwaarmaker kunnen niet dezelfde 
persoon zijn. De beoogde vervanger dient bij de opening van de algemene ledenvergadering 
aanwezig te zijn. Direct na opening van de algemene ledenvergadering beslist de ALV over het 
bezwaarschrift. 
Lid 6. Van het ter algemene ledenvergadering behandelde worden notulen gemaakt, welke 
naderhand, binnen vier (4) weken na de algemene ledenvergadering ter inzage worden verstrekt aan 
een lid die daartoe een verzoek aan het bestuur doet. De notulen worden gemaakt door een door 
het bestuur voorgedragen notulist. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 
Lid 7. De tijdens de algemene ledenvergadering gemaakte notulen worden als vergaderstuk tijdens 
de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorgedragen. 
Lid 8. Het bestuur is verplicht om aan het in lid 2 bedoelde verzoek gevolg te geven door binnen vier 
(4) weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Indien het bestuur van het in lid 2 
bedoelde verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de algemene ledenvergadering binnen zes 
(6) weken na de verzending van het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers zelf, met 
inachtneming van lid 3, de oproeping doen. Het bestuur is verplicht de verzoekers de oproeping te 
faciliteren.  
Lid 9. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet, statuten of 
huishoudelijk reglement aan het bestuur zijn opgedragen. 
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Artikel 15 Beleidsvergadering 
Lid 1. Indien mogelijk op dertig (30) september, maar uiterlijk vóór vijf (5) oktober, van elk jaar wordt 
er door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen. Het bestuur future tempore 
licht in deze vergadering haar beleid(splan) voor het daaropvolgende verenigingsjaar toe en legt dit 
ter goedkeuring aan de ALV voor. De goedkeuring van het beleid(splan) houdt mede in de installatie 
van het bestuur future tempore als bestuur hoc tempore. 
Lid 2. Na goedkeuring van het beleidsplan door de ALV is het nieuwe bestuur er aan gehouden dit 
beleid naar haar kunnen na te leven en uit te voeren.  
 
Artikel 16 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 
bestuur ex tempore brengt in deze jaarvergadering haar jaarverslag uit en legt, na overlegging van de 
benodigde stukken, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar 
gevoerde beleid. 
Lid 2. De penningmeester is gehouden 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 een jaarverslag betreffende het verstreken verenigingsjaar op te 
stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken van de 
stukken. 
Lid 4. Op de jaarvergadering wordt besloten door de ALV of goedkeuring wordt gegeven voor het 
jaarverslag en de rekening en verantwoording. Een besluit zoals bedoeld in dit lid, strekt tot decharge 
van het bestuur. 
 
Artikel 17 Begrotingsvergadering 
Lid 1. Binnen één (1) maand na afloop van het verenigingsjaar wordt door het bestuur een algemene 
ledenvergadering bijeengeroepen. Het bestuur hoc tempore licht in deze vergadering haar begroting, 
voor het aangevangen verenigingsjaar, toe en legt deze ter goedkeuring aan de ALV voor. 
Lid 2. De onderwerpen zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 en 17 lid 1 kunnen op één vergadering aan de 
orde komen. 
 
Artikel 18 Halfjaarvergadering 
Lid 1. Halverwege het boekjaar wordt er door het bestuur een algemene ledenvergadering belegd. 
Deze vergadering wordt verder aangehaald als halfjaarvergadering. Het bestuur brengt in deze 
halfjaarvergadering haar secretarieel en financieel halfjaarverslag uit. De in artikel 20 genoemde 
kascontrolecommissie doet hierbij verslag van haar bevindingen zoals beschreven in artikel 20 van 
deze statuten. 
Lid 2. De penningmeester is gehouden een halfjaarrekening betreffende het tot dan verstreken 
boekjaar op te stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het opstellen en verstrekken 
van de stukken. 
Lid 3. De secretaris is gehouden een halfjaarverslag betreffende het tot dan verstreken 
verenigingsjaar op te stellen. Het bestuur gezamenlijk is verantwoordelijk voor het opstellen en 
verstrekken van de stukken. 
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TITEL 8 
Besluitvorming 
 
Artikel 19 Besluitvorming algemene ledenvergadering 
Lid 1. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Alleen 
reguliere leden zijn bevoegd hun stem uit te brengen. Zij hebben op de algemene ledenvergadering 
ieder één (1) stem. Stemgerechtigden kunnen zich onthouden van stemmen en hebben de 
mogelijkheid om blanco te stemmen.  
Lid 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen middels een daartoe schriftelijk gevolmachtigd 
ander regulier lid. Niemand kan voor meer dan één (1) ander lid als gevolmachtigde optreden. Het 
huishoudelijk reglement kan nadere regels bevatten over de voorwaarden waaraan een volmacht 
dient te voldoen. 
Lid 3. Stemming over zaken geschiedt bij handopsteking. Stemming over personen geschiedt 
schriftelijk, tenzij de ALV unaniem besluit om door middel van handopsteking te stemmen.  
Lid 4. Ten minste vijf (5) leden kunnen op de algemene ledenvergadering bij ieder voorstel 
amendementen ter stemming brengen. Over amendementen wordt gestemd voordat over het 
voorstel wordt gestemd. 
Lid 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij absolute meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij stemming over personen is 
degene gekozen die de absolute meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien geen enkele persoon/zaak absolute meerderheid heeft verkregen, wordt een 
tweede stemming gehouden tussen de twee personen/zaken die bij de eerste stemming de meeste 
stemmen hebben behaald.  
Lid 6. Staken de stemmen in de algemene ledenvergadering, dan vindt er een schriftelijke 
herstemming plaats. Staken de stemmen dan weer, dan is het voorstel verworpen. Dient er een 
keuze gemaakt te worden, dan beslist het lot. 
Lid 7. Blanco stemmen zijn geldig uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen worden als niet 
uitgebracht aangemerkt. 
Lid 8. In de algemene ledenvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste 
meer reguliere leden dan bestuursleden aanwezig zijn, en er ten minste vijftien (15) stemgerechtigde 
leden aanwezig zijn. 
Lid 9.  In de algemene ledenvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten 
minste vijftien (15) stemmen geldig zijn uitgebracht. 
 
TITEL 9 
Kascontrolecommissie 
 
Artikel 20 Kascontrolecommissie 
Lid 1. De vereniging kent een commissie bestaande uit minimaal twee (2) en maximaal drie (3) leden, 
die geen deel uitmaken van het bestuur, genaamd de ‘kascontrolecommissie’. 
Lid 2. De leden van de kascontrolecommissie controleren de eindafrekening van het 
verenigingsboekjaar waarin zij zijn benoemd. Daarnaast voeren zij gedurende het jaar regelmatige, 
maar minimaal eens per drie maanden, controles uit op de boekhouding van de penningmeester.  
Lid 3. De leden van de kascontrolecommissie worden jaarlijks op de begrotingsvergadering door de 
ALV benoemd.  
Lid 4. De kascontrolecommissie brengt op de jaarvergadering en op de halfjaarvergadering verslag uit 
van haar bevindingen. 
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Lid 5. De leden van de kascontrolecommissie kunnen geen plaats nemen in een andere commissie 
van de vereniging. 
Lid 6. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle benodigde informatie te verschaffen 
opdat de commissie haar taak zorgvuldig kan vervullen.  
Lid 7. Het huishoudelijk reglement kan nadere richtlijnen stellen omtrent de benoeming en 
werkzaamheden van de kascontrolecommissie. 
 
TITEL 10 
Raad van Advies 
 
Artikel 21 Raad van Advies 
Lid 1. De ALV kan besluiten om een Raad van Advies in te stellen. 
Lid 2. Over de te volgen procedure van benoeming en de taken van de Raad van Advies kan het 
huishoudelijk reglement nadere regels stellen. 
 
TITEL 11 
Statutenwijziging 
 
Artikel 22 Statutenwijziging 
Lid 1. Het voorstel tot wijziging van de statuten geschiedt door het voltallige bestuur of ten minste 
twintig  (20) stemgerechtigde leden. 
Lid 2. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de ALV, waartoe uiterlijk 
veertien (14) dagen voor aanvang van de desbetreffende vergadering wordt opgeroepen met een 
mededeling dat daarin de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  
Lid 3. Zij die de oproep tot de ALV ter behandeling van het voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten ten minste zeven (7) dagen voor de dag van de algemene ledenvergadering waarop 
deze wijziging wordt besproken, een afschrift van het voorstel tot wijziging met een toelichting op de 
voorgestelde wijzigingen op een daartoe bestemde plaats ter inzage leggen voor de leden. 
Lid 4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van ten minste tweederde 
(2/3) van de, bij de algemene ledenvergadering aanwezige, als geldig aangemerkte stemmen.  
Lid 5. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Het bestuur zal binnen vier (4) weken na het besluit tot wijziging van de statuten de akte 
bij de notaris laten passeren. Zo spoedig mogelijk na het opmaken van de akte deelt het bestuur 
hiervan kennis aan de leden op de wijze als verwoord in artikel 14 lid 3. 
Lid 6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer 
te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.  
Lid 7. De bepalingen in dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing in geval van fusie of splitsing. 
 
TITEL 12 
Ontbinding en vereffening 
 
Artikel 23 Ontbinding en vereffening 
Lid 1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 22 is bepaald. 
Lid 2. De vereniging wordt ontbonden door insolventie, nadat de vereniging in staat van faillissement 
is verklaard, door de opheffing van het faillissement wegens toestand van de boedel, door de rechter 
in gevallen in de wet bepaald of door het geheel ontbreken van leden. 
Lid 3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars aanwezig zijn, geschiedt de vereffening 
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door het bestuur. 
Lid 4. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een door de ALV te bepalen doel, zoveel 
mogelijk in overeenstemming met dat van de vereniging. 
Lid 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en het 
huishoudelijk reglement, voor zover mogelijk, van kracht. In de stukken en aankondigingen die de 
vereniging na ontbinding doet uit gaan moet aan de naam van de vereniging worden toegevoegd “in 
liquidatie”. 
 
TITEL 13 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 24 Huishoudelijk reglement 
Lid 1. De ALV dient een huishoudelijk reglement vast te stellen, dat geen bepalingen mag bevatten 
welke in strijd zijn met de statuten of met de wet. 
Lid 2. Op besluiten tot wijziging of opheffing van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in 
artikel 22 leden één (1) tot en met vier (4) van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 
 
TITEL 14 
Slotbepalingen 
 
Artikel 25 
In alle gevallen waarin de wet, noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist 
het bestuur. 
 


