Voorstel tot wijziging van de Statuten van SIB-Amsterdam
Zoals voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering van SIB-Amsterdam op 17
juni en 6 juli 2010
Artikel 1.

Naam

De Vereniging draagt de naam AMSTERDAMSE STUDENTEN- EN
JONGERENVERENIGING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN, ook
wel Dutch United Nations Student Association-Amsterdam, bij afkorting genoemd
S.I.B.-Amsterdam respectievelijk D.U.N.S.A.-Amsterdam.
Artikel 2.

Zetel en duur

1. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
2. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3.

Doel

1. De Vereniging heeft ten doel jongeren te interesseren voor de diplomatieke,
politieke, economische, sociale, historische, juridische, culturele en religieuze
achtergronden van de betrekkingen zoals die bestaan of kunnen ontstaan tussen
staten, volkeren en internationale organisaties en alles wat hier in de ruimste zin
verband mee houdt.
2. De Vereniging is politiek neutraal en hangt geen levensbeschouwelijke visie aan.
3. De Vereniging onderschrijft het gedachtegoed zoals uitgedrukt in de preambule
van het Handvest van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
4. De Vereniging tracht haar doelstelling te bereiken door het organiseren van
inhoudelijke en sociale activiteiten, alsmede door middel van alle wettige
middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doelstelling.
5. De Vereniging heeft geen winstoogmerk.
Artikel 4.

Verhouding tot S.I.B.-Nederland

1. De Vereniging is aangesloten bij de Stichting Studenten- en Jongerenverenigingen
voor Internationale Betrekkingen-Nederland, bij afkorting genoemd S.I.B.Nederland.
2. De Vereniging neemt alle verplichtingen op zich die rusten op een aangesloten
Vereniging van S.I.B.-Nederland, voor zover vermeld in de statuten van S.I.B.Nederland.
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3. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement en bevoegdelijk genomen besluiten
van S.I.B.-Nederland hebben, in geval van strijdigheid met hetgeen bij of
krachtens deze Statuten is bepaald, voorrang.
4. Besluiten van S.I.B.-Nederland worden zo spoedig mogelijk door of namens het
Bestuur medegedeeld aan de leden van de Vereniging. Een besluit tot
statutenwijziging of ontbinding van S.I.B.-Nederland wordt binnen drie weken na
het nemen van het besluit aan de leden medegedeeld.
Artikel 5.

Leden

1. Het lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen met de leeftijd tussen
zestien en vijfendertig jaar en rechtspersonen.
2. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden. In het belang van de
Vereniging kan het Bestuur het eerste lid buiten toepassing laten. Hiervan maakt
het Bestuur melding bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV).
3. Indien het Bestuur beslist tot niet-toelating, kan de ALV alsnog tot toelating
besluiten.
4. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de vereisten van het lidmaatschap en toelating van leden.
Artikel 6.

Rechten en verplichtingen leden

1. De leden hebben de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse contributie,
vastgesteld door de ALV. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te
verlenen.
2. De Vereniging is gerechtigd de extra kosten die verbonden zijn aan het innen van
de contributie in rekening te brengen bij het lid, indien een lid in gebreke blijft in
de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de Vereniging.
3. Tegen het besluit tot het treffen van maatregelen als bedoeld in het tweede lid,
staat het lid binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit, beroep open bij de ALV. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk
van het besluit in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het besluit geschorst, met dien verstande dat indien geen beroep is
ingesteld of indien het beroep door de ALV verworpen is, de wettelijke rente met
terugwerkende kracht in rekening kan worden gebracht. Een besluit tot het in
rekening brengen van administratiekosten blijft echter hangende de
beroepstermijn en het beroep onverminderd van kracht.
4. Het Bestuur houdt een register bij waarin ten minste de namen, adressen en
geboortedata van de leden zijn opgenomen. De leden zijn gehouden het Bestuur te
voorzien van de benodigde en juiste gegevens voor dit register. De Vereniging is
niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige of schadelijke gevolgen van
nalatigheid van een lid hieromtrent.
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5. Bij of krachtens Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gesteld
omtrent de rechten en plichten van de leden.
Artikel 7.

Ereleden

1. De Vereniging kent Ereleden.
2. Het Erelidmaatschap kan, op grond van bijzondere verdiensten voor de
vereniging, aan een lid, reünist of oud-lid worden toegekend en wordt op
voordracht van het Bestuur door de ALV toegekend. Een dergelijk besluit van de
ALV dient met ten minste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen te
worden genomen.
3. Ereleden hebben alle rechten en plichten die aan leden bij of krachtens de statuten
worden toegekend, met uitzondering van de verplichting tot het betalen van de
jaarlijkse contributie.
4. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het
Erelidmaatschap.
Artikel 8.

Einde van lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid of, wanneer het lid een rechtspersoon is, wanneer zij
ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het Bestuur;
d. door royement;
e. doordat het lid de leeftijd van 36 jaar bereikt;
f. doordat het lid besluit reünist te worden.
2. Opzegging door het lid is slechts mogelijk tegen het einde van het verenigingsjaar.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging door het Bestuur is te allen tijde mogelijk indien een lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, indien het lid zijn
verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt alsook indien van de Vereniging
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Royement is slechts mogelijk indien een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Royement geschiedt bij besluit van de ALV met een tweederde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Indien het Bestuur besluit tot opzegging van het lidmaatschap of indien de ALV
besluit tot royement, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld hieromtrent
het woord te voeren op de ALV.
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6. Indien het lidmaatschap eindigt, doordat het lid de leeftijd van 36 jaar bereikt,
duurt zijn lidmaatschap niettemin voort tot en met het einde van het
verenigingsjaar. Hierna wordt het lid automatisch reünist.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het Verenigingsjaar eindigt, blijft
niettemin de contributie voor het gehele Verenigingsjaar verschuldigd.
8. Een lid kan een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden
zijn verzwaard niet door opzegging van zijn lidmaatschap te zijner opzichte
uitsluiten.
Artikel 9.

Reünisten

1. Leden en oud-leden, uitgezonderd rechtspersonen, kunnen reünist worden.
Reünisten kunnen geen lid zijn van een Commissie of Genootschap, tenzij de
Statuten of het Huishoudelijk Reglement anders bepalen.
2. Reünisten verplichten zich het betalen van een minimumcontributie, vastgesteld
door de ALV.
3. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van reünisten.
4. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
5. Reünisten hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of
krachtens de Statuten of het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend of opgelegd.
Artikel 10.

Einde van de rechten en verplichtingen van reünisten

1. Het reünistenschap eindigt:
a. door de dood van de reünist;
b. door opzegging door de reünist;
c. door opzegging door het Bestuur;
d. door royement.
2. Artikel 8, tweede tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11.

Commissies en Genootschappen

1. De Vereniging kent Commissies en Genootschappen.
2. Commissies en Genootschappen hebben een voorzitter, deze wordt benoemd door
het Bestuur.
3. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de
inhoud en wijze van functioneren van Commissies en Genootschappen.

Artikel 12.

Bestuur - Algemeen

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
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2. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
3. Het Bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een landelijk vertegenwoordiger. Een bestuurslid kan meer dan
één functie bekleden, doch de functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester zijn niet in één persoon verenigbaar.
4. De landelijk vertegenwoordiger is belast met vertegenwoordiging van de
Vereniging in het bestuur van S.I.B.-Nederland.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, kan het Bestuur enkel
besluiten nemen met toestemming van de Raad van Advies (RvA). Het Bestuur is
verplicht zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen, ter voorziening in de
vacatures.
6. Het Bestuur is te allen tijde verantwoording schuldig aan de ALV.
7. Het Bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door Commissies. Omtrent deze Commissies
kunnen bij of krachtens het Huishoudelijk Reglement nadere regels worden
gesteld.
8. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande het Bestuur, de
vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gesteld.
Artikel 13.

Bestuur - Bevoegdheid & Vertegenwoordiging

1. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd tot:
a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt;
c. het aangaan van rechtshandelingen en/of verrichten van investeringen
van een bedrag hoger dan een waarde van vijfduizend Euro (€5.000,--).
Op het ontbreken van de goedkeuring als in de eerste zin genoemd, kan tegen
derden beroep worden gedaan.
2. Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ALV voor besluiten strekkende
tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van onroerende goederen, met uitzondering van dergelijke
overeenkomsten met een looptijd van maximaal één dag;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij 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;
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e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen
uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van de goedkeuring als in de eerste zin genoemd, kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
3. Het Bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de Vereniging in en buiten
rechte. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ten minste twee
Bestuursleden
gezamenlijk.
De
ALV
kan
besluiten
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan bestuursleden afzonderlijk toe te kennen.
Artikel 14.

Bestuur - Benoeming

1. Het aftredende Bestuur doet een gemotiveerde, niet bindende voordracht voor het
nieuwe Bestuur.
2. Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie geschiedt door middel van een
schriftelijke aanzegging aan het Bestuur. Het Bestuur attendeert de leden, ten
minste acht weken voor de ALV waarop benoeming zal plaatsvinden, op de
mogelijkheid dat zij zich voor het Bestuur kandidaat kunnen stellen.
3. De ALV benoemt het Bestuur middels de procedure van artikel 22, vierde tot en
met zevende lid
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van een verenigingsjaar.
5. Bestuursleden dienen lid te zijn en aan al hun financiële verplichtingen jegens de
Vereniging te hebben voldaan.
6. De bestuurswisseling vindt plaats op de verplichte jaarlijkse ALV, waarop ook de
jaarstukken worden behandeld. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
7. Bij of krachtens Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels gesteld worden
omtrent de benoeming van het Bestuur.
Artikel 15.

Bestuur - Schorsing en einde Bestuurslidmaatschap

1. De ALV kan met een tweederde meerderheid van stemmen te allen tijde elk
bestuurslid ontslaan of schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
2. Het Bestuur kan een bestuurslid schorsen. Een zodanig besluit kan alleen
genomen worden indien het bestuurslid handelt in strijd met hetgeen bij of
krachtens de Statuten en Huishoudelijk Reglement en besluiten van de ALV is
bepaald of ernstig tekortschiet in de uitvoering van zijn taak.
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3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
b. door de overige bestuursleden en de RvA in kennis te stellen van het
persoonlijke besluit het bestuurslidmaatschap te beëindigen.
Artikel 16.

Het verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus.
Artikel 17.

Raad van Advies -Bevoegdheid

1. De Vereniging kent een Raad van Advies (RvA).
2. De RvA verleent advies en bijstand aan het Bestuur. De RvA is bevoegd het
Bestuur gevraagd en ongevraagd advies te verlenen, indien zulks naar het oordeel
van de RvA wenselijk of nodig is.
3. De RvA kan advies verlenen aan leden indien er sprake is van een conflictsituatie
tussen leden en Bestuur.
4. Indien de RvA dit voor de uitoefening van zijn taak van belang vindt, kan hij een
gezamenlijke vergadering van het Bestuur en de RvA uitschrijven. Het Bestuur is
verplicht hieraan mee te werken. Indien de RvA dit voor de uitoefening van zijn
taak noodzakelijk vindt, kan hij een ALV uitroepen.
5. Indien het Bestuur wegens buiten zijn vermogen liggende omstandigheden niet in
staat is zijn taken uit te voeren, neemt de RvA die taken tijdelijk waar. De RvA
doet dit voor een periode van ten hoogste vier weken. De RvA roept in dit geval
zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen de termijn van vier weken, een ALV
uit over de ontstane situatie. Artikel 23, eerste lid, is zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 18.

Raad van Advies - Structuur

1. De RvA heeft ten minste drie leden. Alleen natuurlijke personen kunnen deel
uitmaken van de RvA. Zij behoeven geen lid te zijn van de Vereniging.
2. Een lid van de RvA kan niet tevens bestuurslid of voorzitter van een commissie of
genootschap zijn. Indien een lid van de RvA toetreedt tot het Bestuur of voorzitter
van een commissie of genootschap wordt, is hij van rechtswege geschorst als lid
van de RvA. De schorsing wordt van rechtswege opgeheven indien de reden voor
de schorsing is geëindigd.
3. Een lid van de RvA wordt door de ALV voor twee jaar benoemd. Herbenoeming
voor één jaar is, op voorstel van de RvA, te allen tijde mogelijk.
4. Het lidmaatschap van de RvA geeft als zodanig geen stemrecht in de ALV, doch
wel het recht om daar aanwezig te zijn en het recht op de ALV gehoord te worden.
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5. De leden van de RvA zijn, voor zover dit mogelijk is in verband met de
uitoefening van de taak van de RvA, verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen
in het kader van hun taak bekend is of is geworden.
6. Een lid van de RvA dat zijn plicht tot geheimhouding, bedoeld in het vijfde lid,
schendt dan wel handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
Vereniging of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan al dan niet op
voorstel van het Bestuur of de RvA door de ALV, ontzet worden uit het
lidmaatschap van de RvA. De ALV en de RvA zijn in gevallen zoals in de eerste
volzin bedoeld bevoegd het lid van de RvA te schorsen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontzetting van de ALV,
eindigt door het verloop van die termijn.
7. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels gesteld worden omtrent de
wijze van functioneren van de RvA.
Artikel 19.

Algemene Ledenvergadering

1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Vereniging.
2. Aan de ALV komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet,
de Statuten of het Huishoudelijk Reglement zijn opgedragen aan andere organen.
3. Het Bestuur is verplicht een ALV uit te roepen binnen vier weken wanneer
tenminste een tiende deel van de leden hiertoe tezamen een schriftelijk verzoek
indient. Wanneer het bestuur onbevoegd is, voert de RvA het verzoek uit.
Artikel 20.

Algemene Ledenvergadering - Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de ALV alsmede het recht om gehoord te worden door de ALV
hebben leden van de Vereniging, de leden van de RvA, reünisten en de
bestuursleden van S.I.B.-Nederland. Geschorste leden en geschorste reünisten
hebben slechts toegang en het recht gehoord te worden tot dat gedeelte van de
vergadering waarop hun ontslag, opzegging of royement wordt behandeld.
2. Over de toelating en het horen van anderen dan de in het eerste lid bedoelde
personen beslist het Bestuur. Het Bestuur stelt de ALV hiervan in kennis bij
aanvang van de vergadering. De ALV kan alsnog tot toelating of niet-toelating
besluiten. De betrokkene heeft toegang tot en het recht gehoord te worden
gedurende dat gedeelte van de vergadering waarop het besluit wordt behandeld.
3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Een lid van de
RvA dat geen lid is, heeft een raadgevende stem.
4. Enkel een lid dat fysiek aanwezig is op de ALV en ingeschreven staat op de
presentielijst, kan meedoen aan een stemming.
Artikel 21.

Algemene Ledenvergadering - Voorzitterschap en notulen
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1. De ALV wordt geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn
plaatsvervanger. Wanneer zij ontbreken, kan een ander lid van het Bestuur of een
lid van de RvA de ALV voorzitten. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap van de ALV voorzien, dan voorziet de ALV daarin zelf.
2. Van het verhandelde in de ALV wordt door de secretaris of een ander door de
voorzitter van de ALV daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen
worden bij de volgende ALV ter goedkeuring van de leden aangeboden.
Artikel 22.

Algemene Ledenvergadering - Besluitvorming

1. Tenzij de statuten of de wet anders bepalen, beslist de ALV met volstrekte
meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
2. Een stemming over personen geschiedt schriftelijk.
3. Een persoon die zich kandidaat heeft gesteld voor een functie dient met een
volstrekte meerderheid te worden verkozen.
Indien bij een verkiezing van een persoon de stemmen staken vindt herstemming
plaats. Indien de stemmen bij de herstemming wederom staken of de kandidaat
niet de volstrekte meerderheid der stemmen haalt, dient er voor deze functie
binnen een maand een nieuwe ALV te worden uitgeschreven, tenzij de ALV dit
niet nodig acht.
Bij een verkiezing van personen waarbij uit meerdere kandidaten gekozen kan
worden, is een kandidaat die de volstrekte meerderheid der stemmen haalt
verkozen.
Indien bij een verkiezing als bedoeld in eerste volzin niemand de volstrekte
meerderheid van de stemmen heeft gekregen, vinden herstemmingen plaats
waarbij steeds de kandidaat met de minste stemmen in de vorige ronde afvalt.
Heeft meer dan één kandidaat in die ronde de minste stemmen behaald, dan vindt
tussen hen een herstemming plaats. Indien de stemmen staken, bepaalt het lot wie
er afvalt.
Ook indien tussen twee overgebleven kandidaten de stemmen staken vindt een
herstemming plaats. Deze herstemmingen gaan door tot, hetzij een kandidaat de
volstrekte meerderheid der stemmen behaalt, hetzij de stemmen tussen twee
overgebleven kandidaten in tweede instantie staken, in welk geval het lot bepaalt
wie er afvalt.
Indien er nog één kandidaat over is gelden lid 5 en 6 onverkort.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de ALV over de
uitslag van een stemming in de ALV is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de ALV of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
6. Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming wenselijk acht of een van de stemgerechtigden zulks voor
de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,
wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Indien bij de herstemming de
stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen.
8. De voorzitter van de ALV dient de leden te informeren over de mogelijkheden
van stemming en de consequenties van deze mogelijkheden.
Artikel 23.

Algemene Ledenvergadering - Bijeenroeping

1. De oproeping geschiedt schriftelijk aan allen die aangesloten zijn bij de
Vereniging. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen na
dagtekening van de oproep.
2. Onder schriftelijke oproeping wordt mede verstaan oproeping door middel van
elektronische communicatiemiddelen.
3. Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 24.

Jaarverslag - rekening en verantwoording

1. Het Bestuur houdt van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanig
aantekening dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend. Het Bestuur is verplicht de bedoelde bescheiden zeven jaar lang
te bewaren.
2. Het boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar.
3. Het Bestuur brengt op een ALV binnen zes weken na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur.
4. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie. Deze bestaat uit ten minste twee
personen. Leden van de kascommissie mogen niet tevens lid zijn van het Bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en
brengt aan de ALV verslag uit van haar bevindingen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige
doen bijstaan. Het Bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar
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gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
Artikel 25.

Statutenwijziging

1. In de Statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de ALV. Bij de oproeping van de ALV moet vermeld worden dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien 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 ALV wordt gehouden.
3. Het besluit tot statutenwijziging wordt aangenomen door de ALV met tweederde
van de uitgebrachte stemmen. Het besluit is slechts geldig indien ten minste
tweederde van de leden aanwezig is. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is,
wordt niet eerder dan tien dagen daarna doch binnen vier weken een tweede ALV
bijeengeroepen en gehouden, waarin nogmaals wordt gestemd over het voorstel
zoals dat in de eerst bedoelde ALV aan de orde is geweest. Bij de tweede ALV
kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, met ten minste tweederde van de
uitgebrachte stemmen besloten worden tot statutenwijziging.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 26.

Ontbinding

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het bepaalde
in het eerste, tweede en derde lid van artikel 25 is van overeenkomstige
toepassing.
2. In geval van opheffing van de Vereniging beslist de ALV over de bestemming van
de resterende gelden, met inachtneming van het doel van de Vereniging. De
bescheiden betreffende de financiële afwikkeling, dienen na opheffing ten minste
gedurende dertig jaar te worden bewaard op een wijze als vastgesteld door de
ALV.
3. Vereffening geschiedt door het bestuur of door degenen die daartoe door de ALV
zijn aangewezen.
4. De Vereniging blijft voortbestaan voor zover dat noodzakelijk is voor het
afwikkelen van de vereffeningsprocedure.
Artikel 27.

Huishoudelijk Reglement
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1. De Vereniging kent een Huishoudelijk Reglement.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de regels van dwingend
recht noch met de Statuten.
3. Het besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt met
tweederde van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 28.

Slotbepaling

In de gevallen waarin de wet, de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement
voorzien, beslist het Bestuur. Wanneer het Bestuur niet bevoegd of in staat is in deze
gevallen te beslissen, beslist de RvA.
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