STATUTEN VAN DE LEIDSE VERENIGING VAN STUDENTEN IN DE JAPANOLOGIE EN
KOREANISTIEK
“TANUKI”

§ 1 Inleidende bepalingen
Art. 1 Er bestaat een Leidse vereniging van studenten in de Japanologie en Koreanistiek, in
deze statuten verder aan te duiden als “de vereniging”.
Art. 2 De vereniging stelt zich ten doel: de bevordering van het onderlinge contact tussen,
alsook de behartiging van de gezamenlijke belangen van de Leidse studenten in de
Japanologie en Koreanistiek in de ruimste zin des woord.
Art. 3 1. Als leden kunnen tot de vereniging toetreden: allen die aan de Universiteit te Leiden als
student in de Japanse of Koreaanse taal en cultuur staan ingeschreven.
2. Daarnaast kunnen op nader in deze statuten te bepalen wijze anderen als
buitengewoon lid tot de vereniging worden toegelaten (zie § 2, art. 5).
Art. 4 De leiding van de vereniging berust in uiterste instantie bij de leden verenigd in de
algemene ledenvergadering.
Art. 5 Het dagelijkse bestuur van de vereniging is door de algemene ledenvergadering
opgedragen aan een college van bestuur, bestaande uit een nader in deze statuten te
bepalen aantal personen. Dit college wordt in deze statuten verder aangeduid als “het
bestuur”.

§ 2 Van de leden en van de algemene ledenvergadering
Art. 1 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van (buitengewone) leden.
2. Bij niet-toelating tot lidmaatschap kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten. Het is te doen gebruikelijk dat niet de algemene ledenvergadering
stappen onderneemt, maar de persoon in kwestie zelf.
Art. 2 1. Leden zijn diegenen die zich als lid hebben opgegeven en voldoen aan de in § 1, art. 3
lid 1 genoemde voorwaarden dan wel diegenen die op grond van § 1, art. 3 lid 2 als lid
worden erkend.
2. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het
bedrag op nader in deze statuten te bepalen wijze zal worden vastgesteld (zie § 5, art. 2),
met uitzondering van buitengewone leden.
3. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door schriftelijke opzegging
uiterlijk twee maanden voor aanvang van het nieuwe studiejaar; c. door opzegging door
de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten
voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting uit het
lidmaatschap. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.

6. Een opzegging in strijd met het in vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de
algemene ledenvergadering open. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel beschuldigd.
11. Voormalig voorzitters van de vereniging treden na bedanken voor hun functie direct
toe als bijzonder lid tenzij er bezwaar is door het aantredende dagelijkse bestuur of de
algemene ledenvergadering.
12. Voormalig bestuursleden kunnen op verzoek toetreden als bijzonder lid met
toestemming van het dagelijkse bestuur indien aangetoond is dat de persoon in kwestie
voormalig bestuurslid is.
Art. 3 1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister bedoeld in §3, art. 4 lid 4. De termijn voor de oproeping
bedraagt minimaal zeven dagen voor aanvang.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in § 6, art. 2.
Art. 4 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen
toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Het bestuur is bevoegd om die leden, die hun contributie niet voor de aanvang van de
eerste bijeenkomst van de algemene ledenvergadering in een nieuw studiejaar als
bedoeld in art. 11 lid 1 van deze paragraaf hebben voldaan, als geschorst, de toegang tot
die vergadering te ontzeggen. Ook daarna kan het bestuur de schorsing doen voortduren,
zolang aan de verplichting tot het betalen van de contributie niet wordt voldaan.
3. Schorsing als in het vorige lid bedoeld houdt in: de tijdelijke ontzegging van de rechten
door deze statuten toegekend aan de leden van de vereniging.
4. Indien een lid gedurende èèn jaar niet voldaan heeft aan zijn verplichting tot het
betalen van de contributie kan het bestuur overwegen een incassobureau in de arm te
nemen.
Art. 5 1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of de
aangestelde plaatsvervanger (vicevoorzitter). Ontbreken de voorzitter en de aangestelde
plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien,
dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de

notulist worden vastgesteld en ondertekend, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van
het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.
Art. 6 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is opgenomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Alle stemgerechtigde leden hebben in de algemene ledenvergadering een gelijke stem.
4. De stemming betreffende personen is geheim.
5. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan wederom
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat
hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen waaronder niet
is begrepen de tweede stemming wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
8. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan
is het verworpen.
9. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst 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.
10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene ledenvergadering.
11. Zolang in, een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent
alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of
tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en

houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
Art. 7 De algemene ledenvergadering kan in bijzondere gevallen leden ontheffen van de
verplichting contributie te betalen tenzij uitzondering van contributie is vastgesteld door
bijzonder lidmaatschap.
Art. 8 1. De leden zijn gerechtigd tot deelname aan alle activiteiten van de vereniging. Zij zijn
gerechtigd tot het bijwonen van alle bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering en
tot deelname aan alle stemmingen die in die vergadering worden gehouden. Ten aanzien
van bestuurlijke of andere functies binnen de vereniging genieten de leden zowel actief
als passief kiesrecht.
2. Op het bij het vorige lid bepaalde zijn geen andere uitzonderingen van toepassing dan
die waarin deze statuten voorzien.
Art. 9 1. De toelating van buitengewone leden tot de vereniging als bedoeld in § 1, art. 3 lid 2,
geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering op een met redenen omkleed
verzoek van de persoon, die als zodanig wenst te worden toegelaten, zalf, dan wel op
eveneens met redenen omklede voordracht van een of meer van de leden.
2. De buitengewone leden genieten behoudens de in deze statuten genoemde
uitzonderingen dezelfde rechten en zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de
gewone leden.
Art. 10 1. De buitengewone leden zijn uitgesloten van het stemrecht in de vergaderingen en van
actief en passief kiesrecht ten aanzien van functies binnen de vereniging.
2. a. De algemene ledenvergadering kan, indien zij dit nodig acht, de werking van lid 1
van dit artikel ten aanzien van bepaalde als buitengewoon lid toegelaten personen geheel
of gedeeltelijk opheffen. b. In dat geval is op de stemming dezelfde bepaling van
toepassing als gegeven in § 6, art. 2 lid 3 ten aanzien van wijzigingen van de statuten.
3. Voormalig voorzitters die toetreden als buitengewoon lid behouden passief stemrecht
tenzij anders aangegeven door het dagelijkse bestuur of de algemene ledenvergadering bij
toetreding.
Art. 11 1. De algemene ledenvergadering komt twee maal per jaar bijeen: in de periode tussen 18
september en 15 december en in de periode tussen 15 mei en 15 juli.
2. a. Daarnaast kan het bestuur zo vaak het dit nodig acht de algemene ledenvergadering
bijeen roepen. b. Het bestuur is verplicht dit te doen, wanneer minimaal een/vijfde van
de leden daarom verzoekt.
Art. 12 Op voorstel van het bestuur kunnen beslissingen ook zonder dat stemming plaatsvindt
worden beschouwd als genomen door de algemene ledenvergadering, tenzij een aantal
stemgerechtigde leden, ten minste uitmakende een/vierde van het aantal aanwezigen
stemgerechtigde leden zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.

§ 3 Van het bestuur
Art. 1 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een assessor. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden met
uitzondering van penningmeesterschap en voorzitter.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd, hetzij door alle
gezamenlijk handelende bestuursleden, dan wel door de voorzitter tezamen met een
ander bestuurslid, dan wel door de secretaris tezamen met een ander bestuurslid, dan wel
door de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.
Art. 2 1. De leden van het bestuur worden jaarlijks op de vaste bijeenkomst van de algemene
ledenvergadering gekozen uit diegenen van de passief kiesgerechtigden die zich daarvoor
beschikbaar hebben gesteld.
2. Indien meerdere leden zich voor dezelfde functie beschikbaar stellen, wordt diegene
van hen die de meeste stemmen op zich verenigt als gekozen beschouwd.
Art. 3 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger
in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de
leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door
bedanken; c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
Art. 4 1. Het bestuur neemt in het belang van de vereniging alle beslissingen die niet bij deze
statuten aan de algemene ledenvergadering zijn voorbehouden.
2. Het bestuur heet voorts tot taak zich in te zetten voor de verwezenlijking van de
doelstellingen van de vereniging zoals omschreven in § 1, art. 2.
3. Het bestuur is belast met de organisatie van alle activiteiten van de vereniging. 4. Het
bestuur houdt een register waarin de namen, adressen en e-mailadressen van alle leden
zijn opgenomen.
Art. 5 Het bestuur is verplicht de besluiten van de algemene ledenvergadering ongewijzigd en in
de door de ledenvergadering bedoelde zin uit te voeren tenzij deze in strijd is met de
statuten of de wet.
Art. 6 De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen. Hij of zij vertegenwoordigt de
vereniging waar zulks nodig is.
Art. 7 De secretaris is belast met het leggen en onderhouden van contacten zowel binnen als
buiten de vereniging. Hij of zij voert namens de vereniging de correspondentie. Hij of zij
zorgt ervoor dat de leden tijdig op hoogte worden gesteld van alle door de vereniging te
ondernemen activiteiten. Voorts brengt hij of zij een behoorlijk verslag uit van het
verhandelde in de algemene ledenvergadering zoals beschreven in § 2, art. 5 lid 2.
Art. 8 De penningmeester is belast met het innen van contributies en andere gelden waarop de
vereniging aanspraak kan maken. Hij of zij beheert de geldmiddelen van de vereniging en
doet de noodzakelijke uitgaven. Hij of zij maakt voorts nauwkeurig en overzichtelijk

aantekeningen van alle inkomsten en uitgaven en dient in de slot-algemene
ledenvergadering een financieel jaarverslag bekend te maken zoals beschreven in § 5, art.
1.
Art. 9 De assessor staat de andere bestuursleden bij.
Art. 10 De overige werkzaamheden worden door de bestuursleden in onderling overleg onder
elkaar verdeeld.
Art. 11 Noch het gezamenlijke bestuur, noch de bestuursleden afzonderlijk zijn gerechtigd over
te gaan tot besluiten of handelingen die de uitgave van verenigingsgelden, dan wel het
aangaan van schulden ten laste van de verenigingskas met zich meebrengen, zonder
voorafgaande toestemming van de penningmeester.
Art. 12 1. Zowel het bestuur als geheel als alle bestuursleden afzonderlijk zijn voor de vervulling
van de hen opgedragen taken verantwoording schuldig aan de algemene
ledenvergadering.
2. Het bestuur is verplicht de leden desgevraagd inzage te geven in het verslag van de secretaris
als bedoeld in artikel 6 van deze paragraaf en in het jaarverslag van de penningmeester
als bedoeld in § 5, art. 1.

§ 4 Betreffende de raad van toezicht
Art. 1 1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van
minimaal drie en maximaal vijf personen.
2. De leden van de raad van toezicht worden gekozen uit diegenen van de passief
kiesgerechtigden die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. Indien er geen passief
kiesgerechtigden zich beschikbaar stellen, kan het dagelijkse bestuur oproep doen aan
voormalige voorzitters om te functioneren als tijdelijke leden van de raad van toezicht.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur van de
vereniging. De benoeming geschiedt op voordracht van de raad van toezicht, tenzij de
benoeming geschiedt op bindende voordracht van de algemene ledenvergadering als
hierna bedoeld.
4. De algemene ledenvergadering wordt in de gelegenheid gesteld een bindende
voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht, waarbij geldt dat bij het
opmaken van die voordracht ten minste twee/derde van de algemene vergadering vóór
die voordracht dient te zijn.
5. Leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk.
6. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot
een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.
7. Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af tenzij
geen plaatsvervanger zich beschikbaar stelt.
8. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd
de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal te nemen.
9. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch
middellijk of onmiddellijk. 10. De leden van de raad van toezicht worden periodiek

beoordeeld door de raad van toezicht. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de
raad van toezicht als zodanig geëvalueerd.
Art. 2 1. De leden van de raad van toezicht worden op voordracht door de raad van toezicht door
het bestuur geschorst en ontslagen. Tevens kan een lid van de raad van toezicht worden
geschorst door de raad van toezicht zelf.
2. Een lid van de raad van toezicht defungeert: a. door zijn overlijden; b. door het verlies
van het vrije beheer over zijn vermogen; c. door ontslagneming als lid van de raad van
toezicht; d. door zijn aftreden volgens het in art.1 lid 7 bedoelde rooster van aftreden; e.
door ontslag hem verleend door de raad van toezicht. Een besluit tot ontslag als in dit lid
bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin
alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de
orde is, aanwezig zijn.
3. De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen. Het
bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. Door de
schorsing vervallen alle rechten verbonden aan het lidmaatschap van de raad van
toezicht. De schorsing eindigt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen
drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.
Art. 3 1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en
op de algemene gang van zaken in de vereniging alsmede het uitoefenen van die taken en
bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of
toegekend. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich
naar het belang van de vereniging. De raad van toezicht staat het bestuur met raad
terzijde, fungeert als klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd
adviseren.
2. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van
toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De raad van
toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het bestuur en het naleven
door het bestuur van de voor de vereniging wettelijke verplichtingen, de code voor goed
bestuur als bedoeld in de wet en eventuele afwijkingen van die code.
3. Het bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie
omtrent alle onderwerpen de vereniging betreffende die voor een goed functioneren van
de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De
raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen.
4. De raad van toezicht kan met toestemming van een meerderheid van de algemene
ledenvergadering overgaan tot ontheffing van leden van het dagelijkse bestuur.
Art. 4 1. De raad van toezicht vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls de
voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk –
daaronder mede inbegrepen per e-mail – aan ieder lid van de raad van toezicht, door het
bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben
verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in
de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en
die van vergadering niet meegerekend.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of
afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor

dei vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een notulist aan.
5. De leden van het bestuur wonen de vergadering van de raad van toezicht bij en hebben
een adviserende stem. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in
afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van
de raad van toezicht en het bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het
bestuur en de individuele leden van het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst
hiervan verslag aan (de individuele leden van) het bestuur.
6. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van
één stem. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van
toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de
helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien de
voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige
besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden
van de raad van toezicht aanwezig zijn.

§ 5 Van de financiën
Art. 1 - NIEUW 11. Het verenigingsjaar of boekjaar loopt van een september tot en met
eenendertig augustus. 12. Het boekjaar loopt gelijk met het verenigingsjaar. 13. Het
bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend. 14. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering, zijn jaarveslag 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.Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 15. Het bestuur is
verplicht het bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel tien jaar lang te
bewaren.
Art. 2 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- een jaarlijks door alle leden te betalen contributie, waarvan het bedrag door de
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld;
- schenkingen door leden of anderen aan de vereniging gedaan;
- inkomsten uit door de vereniging ondernomen activiteiten.
Art. 3 De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester en door hem of haar bewaard
in de verenigingskas.
Art. 4 Het bestuur is behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene
ledenvergadering en met inachtneming van het bepaalde in § 3, art. 11 en in art. 3 van
deze paragraaf, vrij om te beschikken over de verenigingsgelden, wanneer en voor zover
de hen door deze statuten en door de algemene ledenvergadering opgedragen taken dat
noodzakelijk maken.
Art. 5 Tot besluiten of handelingen die met zich meebrengen het doen van bijzondere uitgaven
uit, of het aangaan van schulden ten laste van de verenigingskas, die een door de

algemene ledenvergadering te bepalen percentage van het totaal der jaarlijkse inkomsten
van de vereniging te boven gaan, is het bestuur niet gerechtigd, dan na voorafgaande
toestemming van de algemene ledenvergadering.

§ 6 Slotbepalingen
Art. 1 Het in de artikelen 1 tot en met 5 van de eerste paragraaf van deze statuten vastgelegde
vormt de grondslag van de vereniging en kan op geen enkele wijze worden gewijzigd.
Art. 2 1. De statuten van de vereniging kunnen niet worden gewijzigd dan door een besluit van
de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daarin
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Een voorstel tot wijziging der statuten kan slechts gedaan worden door het dagelijkste
bestuur, de raad van toezicht of door vijftien stemgerechtigde leden gezamenlijk. Een
besluit tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen, indien het voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, ten minste vijf
kalenderdagen voor de vergadering waarop het behandeld zal worden, schriftelijk of
digitaal op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd wordt tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bij huishoudelijk reglement
kunnen nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot de plaats waar het
voorstel ter inzage gelegd moet worden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de
algemene ledenvergadering, genomen met ten minste drie/vierde deel der geldig
uitgebrachte stemmen. Bij gebreke van het quorum, dat is vastgesteld op twintig
personen, kan op een ten minste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste
vergadering te houden nieuwe vergadering, ongeacht het aantal aldaar aanwezige en
vertegenwoordigde leden, tot statutenwijziging worden besloten, mits een meerderheid
van ten minste drie/vierde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen daarmee in
stemt.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte van
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid afzonderlijk
bevoegd. Op het bestuur rust de verplichting ervoor zorg te dragen dat een authentiek
afschrift van de wijziging en gewijzigde statuten wordt nedergelegd ten kantore van de
Kamer van Koophandel.
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