
Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC 
Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 24 Oktober 2019 
 
NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam Chemotechnisch Studentengenootschap Alembic, bij verkorting genaamd: 
C.T.S.G. Alembic. 
Zij is gevestigd in Enschede. 
 
DOEL 
 
Artikel 2. 
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de studentenbelangen, in de ruimste zin des woords, meer 
speciaal van de studenten in de Scheikundige Technologie aan de Universiteit Twente. 
De specificatie van deze belangen wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 
 
DUUR 
 
Artikel 3. 

1. De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht op negenentwintig maart negentienhonderd 
vijfenzestig. 

2. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus daaropvolgend. 
 
LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 4. 

1. De vereniging kent leden, externen en donateurs. Leden kunnen zijn gewone leden, buitengewone 
leden, alumnileden, ereleden en leden van verdienste. 

2. Gewone leden kunnen zijn, zij: 
a. die als student(e) aan de Universiteit Twente voor de vijfjarige opleiding Scheikundige 

Technologie, de bacheloropleiding Scheikundige Technologie of voor de masteropleiding 
Chemical Engineering staan ingeschreven. 

b. die als student(e) aan de Universiteit Twente staan ingeschreven voor een studie die vermeld 
staat in het Huishoudelijk Reglement. 

c. die op hun verzoek als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
3. Alumnileden kunnen zijn zij die minimaal twee jaar gewoon lid of extern zijn geweest en niet of niet 

meer ingeschreven staan aan de Universiteit Twente. In het verenigingsjaar van afstuderen gaat het 
gewone of de externe relatie automatisch over in het alumnilidmaatschap voor het verenigingsjaar 
van afstuderen en duurt daarna zonder tegenbericht voort. Bij ingang van het nieuwe verenigingsjaar, 
worden alle nieuwe alumnileden op de hoogte gesteld van de voortzetting van hun 
alumnilidmaatschap. 

4. Ereleden zijn zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. 
De benoeming van ereleden geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene 
ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

5. Leden van verdienste kunnen zijn zij die wegens het verlenen van hand- en spandiensten jegens de 
vereniging als zodanig zijn benoemd. Benoeming geschiedt op voorstel van het bestuur door de 
algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

6. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
7. De plaats van de leden en externen alsmede, hun rechten en plichten, worden geregeld bij deze 

statuten en bij het Huishoudelijk Reglement. 
 
EXTERNEN 
 
Artikel 5. 

1. Externen kunnen zijn, zij: 



a. Die als student(e) aan de Universiteit Twente zijn ingeschreven voor een studie, die niet staat 
vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 

b. Die op hun verzoek als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
2. De relatie extern eindigt: 

a. Door overlijden van de extern; 
b. Door schriftelijke opzegging van de extern; 
c. Door opzegging namens de vereniging, hetgeen gebeurt door het bestuur. De redenen hiervoor 

kunnen zijn dat de extern niet meer aan de statutair gestelde eisen voldoet, zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs niet meer van de vereniging gevergd 
kan worden dat de betreffende relatie wordt gecontinueerd;  

d. Door ontzetting, welke geschiedt door het bestuur. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een extern in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

Het eindigen van de relatie handelt zich als beschreven in Artikel 8. 

 
DONATEURS 
Artikel 6. 

1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door 
de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage. 

2. Het donateurschap eindigt met het aflopen van het boekjaar waarin de donatie heeft plaatsgevonden. 
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de 

statuten zijn toegekend en opgelegd. 
 

TOELATING 
 
Artikel 7. 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, externen en donateurs. 
2. Bij niet-toelating tot lid of extern kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 8. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door het overlijden van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging, hetgeen gebeurt door het bestuur. De redenen 

hiervoor kunnen zijn dat het lid niet meer aan de statutair gestelde eisen voldoet, zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs niet meer van de 
vereniging gevergd kan worden dat het betreffende lidmaatschap wordt gecontinueerd; 

d. door ontzetting, welke geschiedt door het bestuur. Dit 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. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het 
einde van het verenigingsjaar. 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. 

3. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk: 
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld. Het besluit 
is in dat geval niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet gerechtigd door 
opzegging een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn 
verzwaard, te ontlopen; 

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 
rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld. 

4. Na de ontvangst van de kennisgeving van één van de volgende besluiten staat de betrokkene beroep 
open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering: 



a. Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

b. Een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap. 
1. De betrokkene 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. 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
6. Het gewone lidmaatschap eindigt op de wijze als in lid 1 van dit artikel gemeld en wanneer het 

gewone lid niet meer als student aan de Universiteit Twente staat ingeschreven. 
7. Het alumnilidmaatschap eindigt op de wijze als in lid 1 van dit artikel gemeld. 
8. Het lidmaatschap van verdienste eindigt door schriftelijke opzegging door het lid. 

 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN 
 
Artikel 9. 
 
De leden en externen zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 
ledenvergadering zal worden vastgesteld. 
 
BESTUUR 
 
Artikel 10. 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal acht personen, die door de algemene 
ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone en ereleden. 

2. Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie geschiedt: 
a. op voordracht van het zittende bestuur, waarbij de voor te dragen kandidaten minimaal twee 

weken voor de bestuurswisseling door het zittende bestuur schriftelijk aan de 
stemgerechtigden bekend gemaakt dienen te worden; 

b. door de aanmelding bij het zittende bestuur, minimaal twee weken voor een algemene 
ledenvergadering waarin een bestuurswisseling plaats vindt. 

3. Kandidaat kunnen slechts zijn zij die minimaal zestig studiepunten, zoals gedefinieerd in artikel 7.4 
“Studielast en studiepunten” van de WHW, hebben behaald. 

 
BESTUUR: EINDE LIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING 
 
Artikel 11. 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer het 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 één verenigingsjaar na zijn benoeming af. De aftredende is niet herkiesbaar, 
tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 
neemt de plaats van zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken, mits dit gebeurt binnen twee maanden na afloop van de laatst gehouden algemene 

ledenvergadering. 
 
BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
 
Artikel 12. 

1. De functieverdeling binnen het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering bepaald. 
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die 

door de bestuursvoorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
3. Het door de bestuursvoorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over 
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 



4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming 
plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oorspronkelijke stemming. 

5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de bestuursvoorzitter of een ander 
bestuurslid anders wenst. 

 
VERTEGENWOORDIGING 
 
Artikel 13. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie 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. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan 
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaren van registergoederen en het aangaan 
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op 
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

6. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel, 
alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het Openbaar Verenigingenregister bij de Kamer 
van Koophandel binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft. 

 
REKENING EN VERANTWOORDING 
 
Artikel 14. 

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot en met eenendertig juli daaropvolgend. 
2. Het bestuur is verplicht de stand van het vermogen zodanig bij te houden dat daaruit te allen tijde de 

financiële rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid. 
3. 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 
jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een 
balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken 
worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan 
wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. 

4.  
a. De aanwezigen van de verkiezingsvergadering, zoals gedefinieerd in artikel 16, benoemen een 

kascommissie voor één jaar, bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf leden en/of 
externen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de kascommissie 
mogen in totaal maximaal drie jaar achtereenvolgend deel blijven uitmaken van de 
kascommissie. 

b. De leden van de kascommissie worden benoemd voor een jaar, tussendoor kunnen zij niet 
aftreden. Hierbij is het mogelijk dat een lid een deeltijd non-actief is binnen de kascommissie 
maar wel lid blijft tot tenminste de volgende verkiezingsvergadering.  

c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan 
de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan 
kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te 
geven. 



6. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
ingetrokken, waarop een nieuwe kascommissie zal worden ingesteld. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te 
bewaren. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN  
 
Artikel 15.  

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2.  
a. Jaarlijks, uiterlijk twee weken na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.  
b. In de voor de Universiteit Twente geldende vakantieperiodes kan geen algemene 

ledenvergadering worden gehouden.  
3. De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering bevat onder meer:  

a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;  
b. vaststelling van de notulen van de vorige verkiezingsvergadering(en), zoals gedefinieerd in 

artikel 15;  
c. jaarverslag van de secretaris;  
d. jaarverslag van de penningmeester;  
e. verslag van de kascommissie;  
f. vaststelling van de begroting;  
g. vaststelling van de bijdragen;  
h. verkiezing bestuursleden;  
i. rondvraag. 

 
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt. 
5. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van 

een termijn van tenminste veertien dagen. 
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle stemgerechtigden te zenden schriftelijke 
kennisgeving, per brief dan wel per elektronische post, zulks onder gelijktijdige vermelding van de 
agenda. Bovendien dienen de algemene ledenvergaderingen aangekondigd te worden in een door de 
leden veel geraadpleegd medium. 

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen 
van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het 
plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veel 
gelezen dag- of weekblad. De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden belasten met 
de leiding der algemene ledenvergadering en het opstellen van de notulen. 

 
VERKIEZINGSVERGADERINGEN 
 
Artikel 16. 

1.  
a. Jaarlijks wordt, voor het volgende boekjaar, een verkiezingsvergadering gehouden om de 

algemene ledenvergadering commissies, waaronder de kascommissie, vast te stellen. 
b. In de voor de Universiteit Twente geldende vakantieperiodes kan geen verkiezingsvergadering 

worden gehouden. 
2. Andere verkiezingsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.  
3. De verkiezingsmomenten worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een 

termijn van tenminste veertien dagen. 
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle stemgerechtigden te zenden schriftelijke 
kennisgeving, per brief dan wel per elektronische post, zulks onder gelijktijdige vermelding van de 



agenda. Bovendien dienen de algemene ledenvergaderingen aangekondigd te worden in een door de 
leden veel geraadpleegd medium. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen 
van een verkiezingsvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek 
binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een 
advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dag- of 
weekblad. De verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der 
algemene ledenvergadering en het opstellen van de notulen. 

 
TOEGANG EN STEMRECHT  
 
Artikel 17.  

1. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen of verkiezingsvergaderingen hebben alle niet-
geschorste leden van de vereniging.  
Over toegang van geschorste leden en niet-leden beslist het bestuur.  

2. Stemrecht op de algemene ledenvergaderingen of verkiezingsvergaderingen hebben gewone leden, 
ereleden en leden van verdienste.  

3. Iedere stemgerechtigde heeft één stem en is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een andere 
stemgerechtigde. Deze stemgerechtigde dient hiertoe schriftelijk gemachtigd te zijn en kan in totaal 
niet meer dan drie stemmen uitbrengen.  

4. Voor stemming met betrekking tot een specifiek onderwerp kan op aanvraag aan externen stemrecht 
worden toegekend door het bestuur.  

 
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING EN VERKIEZINGSVERGADERING  
 
Artikel 18.  

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen,  
a. worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
b. worden alle besluiten van de verkiezingsvergadering genomen volgens de stemprocedure als 

beschreven in het huishoudelijk regelement, beschreven onder ‘Verkiezingsvergaderingen’. 
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  
3. 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 in dat geval weer 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, met uitzondering evenwel van de persoon, op wie bij die voorafgaande 
stemming het kleinste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het kleinste 
aantal stemmen op meer dan één 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 beide is gekozen.  

4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over alle geschillen 
die bij de stemming ontstaan, beslist de voorzitter.  

5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.  

6. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
ledenvergadering.  

7. Zolang in een algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden 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 plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 



voorschrift omtrent het oproepen en houden van een algemene ledenvergadering of een daarmede 
verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

 
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN  
 
Artikel 19.  

1. De algemene ledenvergaderingen en de verkiezingsvergaderingen worden geleid door de 
bestuursvoorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de bestuursvoorzitter en zijn plaatsvervanger, 
dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze 
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelve.  

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering en verkiezingsvergadering worden door de 
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen 
worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering te worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de notulist 
ondertekend.  

 
STATUTENWIJZIGING  
 
Artikel 20.  

1. In de statuten van de vereniging kan slechts verandering worden gebracht door een besluit 
van de algemene ledenvergadering, daartoe opgeroepen met de mededeling dat daarin een 
wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
algemene ledenvergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.  

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste één week vóór de algemene 
ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop 
van de dag waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een 
afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle stemgerechtigden toegezonden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte 
stemmen, in een algemene ledenvergadering waarin tenminste tweederde van de 
stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien geen tweederde van de 
stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is wordt binnen vier weken daarna een 
tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, 
zoals dat in de vorige algemene ledenvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, een besluit kan worden 
genomen, mits met meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.  

4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan dat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.  

6. Het bestuur is verplicht de met het in werking treden van een statutenwijziging ongeldig 
geworden statuten tien jaar lang te bewaren.  

 
ONTBINDING EN VEREFFENING  
 
Artikel 21.  

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene 
ledenvergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen in een 
algemene ledenvergadering waarin tenminste drievierde van de stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd is.  

2. Indien het vereiste aantal stemgerechtigden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is kan 
op een volgende te houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze algemene 
ledenvergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal stemgerechtigden, met een meerderheid 
van tweederde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.  



1. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet 
worden meegedeeld dat ter algemene ledenvergadering zal worden voorgesteld de vereniging te 
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen 
bedragen.  

2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door 
het bestuur met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

3. Het eventueel batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer door de algemene 
ledenvergadering die tot de ontbinding besluit met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen aan te wijzen doelen.  

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, zolang dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. 
In de stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten dan aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.  

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in 
het Openbaar Verenigingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied 
de Vereniging haar zetel heeft.  

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien jaren 
berusten onder de jongste vereffenaar.  

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
Artikel 22.  

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.  
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene 

ledenvergadering.  
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht 

bevat, noch met deze statuten.  
 
SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 23.  

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.  
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen 

overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. 


