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1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid  
1.1 De vereniging draagt de naam: Drienerlose Studenten Triathlon Vereniging Aloha 

(hierna te noemen D.S.T.V. Aloha). Zij heeft haar zetel in Enschede. 
1.2 De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
1.3 De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat is gehouden bij de Kamer 

van Koophandel te Enschede. 

2 Duur 
2.1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2.2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 oktober tot en met 30 september. 
2.3 De vereniging is opgericht op 10 oktober 1994. 

3 Doel 
3.1 De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 

triathlonsport in al zijn verschillende verschijningsvormen en het bevorderen van het 
verenigingsleven van haar leden. 

3.2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het vormen van een band tussen haar leden; 
b. het vertegenwoordigen van haar leden bij de Nederlandse Triathlon Bond 

(hierna te noemen: N.T.B.), bij welke zij is aangesloten; 
c. deel te nemen aan de door de N.T.B. georganiseerde of goedgekeurde 

evenementen; 
d. zelf evenementen op het gebied van triathlonsport of andere vormen van 

duursport te organiseren; 
e. het geven van de gelegenheid tot het beoefenen van de triathlonsport; 
f. het verbreiden van de kennis van de regels van de triathlonsport onder de leden 

van de vereniging; 
g. het vertegenwoordigen van haar leden bij het overkoepelend orgaan van de 

Enschedese studenten sportverenigingen en bij de Student Union. 
 h. het maken van promotie voor de triathlonsport 
3.3 Het oogmerk van de vereniging is niet om winst te maken, maar om quitte te draaien 

tenzij anders besloten op de Algemene Vergadering.  

4 Leden en donateurs 
4.1 De vereniging kent: 
 a. gewone leden; 
 b. buitengewone leden; 
 c. ereleden; 
 d. donateurs. 

Overal waar in deze statuten van leden wordt gesproken, zijn daaronder zowel de 
gewone als de buitengewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. 

4.2 Personen die aan de eisen van het overkoepelend orgaan van de universiteit 
voldoen, kunnen zich bij het bestuur aanmelden als lid. Het bestuur beslist omtrent 
hun toelating. Bij afwijzing is beroep op de Algemene Vergadering mogelijk. Deze kan 
alsnog tot toelating besluiten. 

4.3 Buitengewone leden betreffen niet-studenten die wel het lidmaatschap bezitten. Zij 
hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. 
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4.4  Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse minimum 
bijdrage. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hen in 
of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. Bepaalde gunsten die jaarlijks aan 
donateurs worden verleend, staan gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement. 

4.5 Leden kunnen een natuurlijke persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor de 
vereniging tot erelid voordragen aan de Algemene Vergadering. Voor de aanstelling tot 
erelid dient met een meerderheid van tenminste twee derde van de tijdens de 
vergadering aanwezige personen voor het erelidmaatschap gestemd te worden. 

4.6 Ereleden zijn vrijgesteld voor zowel contributie als de donateursbijdrage, en hebben 
verder dezelfde rechten en plichten als gewone leden dan wel donateurs, afhankelijk 
van of zij aan de door het overkoepelend orgaan opgelegde eisen voldoen. 

4.7 De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door complete invulling van het 
lidmaatschapsformulier, schriftelijk dan wel digitaal. Dit moet worden aangeleverd bij 
een lid van het huidige bestuur.  

4.8 Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden, 
ereleden en donateurs zijn opgenomen. 

4.9 Leden dienen tevens lid te zijn van de N.T.B.. Zij die door de N.T.B. als lid zijn geroyeerd, 
kunnen niet als lid worden toegelaten. 

 
 5 Geldmiddelen en jaarlijkse bijdrage 

5.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
 a. jaarlijkse en halfjaarlijkse bijdragen van haar leden en haar donateurs; 
 b.      bardienstinkomsten; 
        c.      ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; 
        d.      subsidies, giften en andere inkomsten. 
5.2 De leden en de donateurs zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen, waarvan de 

hoogte jaarlijks door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen 
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 

5.3 In bijzondere gevallen kan het bestuur geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot 
het betalen van een bijdrage. Voor specificaties ter uitvoering hiervan wordt 
doorverwezen naar het Huishoudelijk reglement. 

5.4 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd tenzij dit van te voren goedgekeurd is door 
het bestuur (zie artikel 5.3). 

6 Rechten en verplichtingen 
6.1 De leden zijn verplicht: 

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het 
bestuur, de Algemene Vergadering of een ander orgaan van de vereniging na 
te leven; 

b. de statuten en reglementen van de N.T.B., de besluiten van een van haar 
organen, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven; 

c. de belangen van de vereniging, de N.T.B. en van de triathlonsport in het 
algemeen niet te schaden; 

d. de overige verplichtingen, die de vereniging of de N.T.B. in naam van haar leden 
aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de N.T.B. 
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 
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6.2 Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging 
slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na een voorafgaande 
besluitvorming van de Algemene Vergadering. 

7 Straffen 
7.1       a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is 

met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging 
of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 

b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de 
wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten 
van organen van de N.T.B. of waardoor de belangen van de N.T.B. of van de 
triathlonsport in het algemeen worden geschaad. 

7.2 Het bestuur is bevoegd om in geval van overtredingen, zoals genoemd in het eerste lid, 
de volgende straffen op te leggen: 

 a. berisping; 
b. boete tot een maximum van tweemaal de jaarlijkse contributie geldend op het 

moment dat de overtreding begaan is.; 
 c. schorsing; 
 d. royement (ontzetting uit het lidmaatschap). 
7.3 Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende 

de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten 
niet worden uitgeoefend. Het lid dient aanvaarde plichten wel te voldoen. 

7.4 a. Royement kan alleen worden uitgesproken als een lid in ernstige mate in strijd 
 met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging 
 handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na een 
 sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.  
b.  Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten 

spoedigste door middel van een aangetekend schrijven in kennis gesteld van 
het besluit met opgave van reden(en). De betrokkene is bevoegd binnen een 
maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene 
Vergadering. Het lid is bevoegd om een verzoek aan te tekenen volgens artikel 
14.5b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst.  

c. Het besluit van de Algemene Vergadering tot opheffing van het royement zal 
moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

d. Geroyeerde leden dienen aan de plichten te voldoen die zij zijn aangegaan. 

8 Einde lidmaatschap en opzegging van donateurs 
8.1 Het lidmaatschap eindigt: 

a. door beëindiging van het lidmaatschap van de N.T.B., met uitzondering van 
ereleden; 

 b. door opzegging door het lid; 
c.  door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 
 d. door royement, als bedoeld in artikel 7 lid 4; 
 e. door het overlijden van het lid. 
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8.2       a. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging van 
het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan gedurende het hele 
verenigingsjaar, maar zal pas na de termijn waaraan is verbonden van kracht 
worden. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd wanneer 
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren. Het verenigingsbestuur zal hierover 
oordelen. Voor leden met een halfjaarlijks lidmaatschap is er twee keer per jaar 
de mogelijkheid tot opzegging. 

b.  Als een lid wilt opzeggen dient hij deze opzegging te doen met de inachtneming 
van de opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt twee weken vanaf schriftelijke 
of digitale kennisgeving aan het lid respectievelijk het bestuur. 

8.3 Een lid is niet bevoegd zich uit te sluiten van een besluit, waarbij de verplichtingen van 
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, door opzegging van het lidmaatschap.  

8.4 In geval een lid door de N.T.B. is geroyeerd, is het bestuur, na een onherroepelijk 
worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met 
onmiddellijke ingang op te zeggen. 

8.5 Opzegging door het lid dient te geschieden aan het adres van de secretaris, schriftelijk 
of per email, eventueel zonder opgave van redenen. 

8.6 De rechten en plichten van donateurs kunnen te allen tijde door wederzijdse opzegging 
worden beëindigd. De bijdrage over het lopende jaar blijft echter voor het geheel 
verschuldigd. 

9 Bestuur 
9.1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de Algemene 

Vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt 
vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

9.2       a. Leden worden kandidaat gesteld als bestuurslid door het bestuur of door 
tenminste drie leden, hetzij door middel van een kandidaatsbestuur 
voorgesteld door het huidig bestuur of door een tegenbestuur opgericht vanuit 
de leden. 

b.  Te alle tijden moet door het huidig bestuur een kandidaatsbestuur worden 
voorgesteld. 

c. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door 
een met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen 
besluit van de Algemene Vergadering en er een tegenbestuur is voorgesteld. 

d.  Een tegenbestuur moet bestaan uit ten minste drie leden, die zichzelf kandidaat 
stellen. Zij kunnen niet enkel door de leden worden genomineerd, zonder 
zichzelf bereid te stellen. 

9.3 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
De voorzittersfunctie kan niet gecombineerd worden met een andere functie. Het 
bestuur doet hiervan voor de Algemene Vergadering schriftelijk/elektronisch 
kennisgeving aan alle leden. 

9.4 Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling 
van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de 
werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat een tekortkoming niet aan hem is te wijten en dat 
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hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden. 

9.5 Ieder bestuurslid wordt voor tenminste de duur van een half jaar gekozen, met als 
uitgangspunt een jaar en treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar. 
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in. 

9.6 De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe 
redenen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van 
tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet 
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn. Indien een bestuurslid zelf het bestuur voortijdig wil verlaten, 
kan dit alleen door een vervanger aan te dragen en met goedkeuring van de Algemene 
Vergadering. 

9.7 Het bestuurslidmaatschap eindigt verder door: 
 a. het eindigen van het lidmaatschap door voltooien van de periode; 
 b. bedanken voor de bestuursperiode door het kandidaatsbestuur. 

10 Besluitvorming bij bestuursvergaderingen 
10.1 Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft 

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

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

10.3 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een 
bestuurslid anders wenst. 

10.4 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, 
die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden 
goedgekeurd. 

11 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 
11.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging. 
11.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 

11.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 
taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 

11.4 Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van aankopen, met inachtneming van de 
vastgestelde begroting. Daarbij is het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de 
Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk als medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden 
gedaan. 
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11.5 a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter    
 tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij 
 afwezigheid van een van genoemden door een plaatsvervanger. 
b. De onder a genoemde bestuursleden zijn bevoegd aan andere leden een 

volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging te 
vertegenwoordigen in de in de volmacht omschreven zaken. 

c. De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van de N.T.B. 
vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, 
die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de 
stemming deel te nemen. 

11.6 Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid slechts uit 
nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de 
betreffende rechtshandeling is besloten. 

12 College van Advies 
12.1 De vereniging kent een adviesorgaan: Het College van Advies. 
12.2     a.  Leden van het College van Advies worden voorgedragen aan de Algemene 

 Vergadering door het bestuur of door leden en worden jaarlijks benoemd door 
de Algemene Vergadering. 

b. In het college van advies nemen minstens twee personen zitting, voor een 
termijn van ten minste een jaar. Een lid kan niet tegelijk in het bestuur en het 
college van advies zitten. 

c. Een persoon kan deel uitmaken van het college van advies voor zoveel 
termijnen als gewenst, en wordt daartoe aangemoedigd, tot beëindiging van 
het algemeen lidmaatschap. 

d. Het college van Advies onderzoekt gevraagd en ongevraagd het functioneren 
van het bestuur en staan hen bij in het functioneren. Daarnaast controleren zij 
het jaarverslag. 

13 Rekening en verantwoording 
13.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit altijd haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 

13.2 Het bestuur brengt (behoudens verlenging door de Algemene Vergadering) binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar op de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit 
en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van 
de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 
vorderen. 

13.3     a. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit 
minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
Kandidaatsleden dienen minstens een half jaar geen onderdeel van het bestuur 
te zijn geweest. 

b. Leden nemen zitting in de kascommissie voor de periode van ten minste een 
jaar. Het is mogelijk meerdere perioden zitting te nemen. 
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c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 
en brengt zowel schriftelijk als woordelijk aan de Algemene Vergadering verslag 
van haar bevindingen uit. 

13.4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording een bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging 
door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie 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. 

13.5 De opdracht aan de kascommissie kan altijd door de Algemene Vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 

13.6 Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge van alle handelingen voor zover die 
uit de jaarstukken blijken. Ook het boekjaar kan pas gesloten worden als dit door de 
algemene vergadering is goedgekeurd. 

13.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1, 2 en 3 zeven jaar lang te 
bewaren. 

13.8 De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. Eventueel batig saldo bij het 
afsluiten van het boekjaar, zal ten goede van de vereniging komen. 

14 Algemene vergadering 
14.1 Minstens tweemaal per jaar wordt een Algemene Vergadering gehouden. Deze 

vergaderingen vinden plaats kort na eindigen van het boekjaar en halverwege het 
boekjaar. De Algemene Vergadering kort na eindigen van het boekjaar is tevens de 
jaarvergadering. 

14.2 De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: 
 a. jaarverslag van het bestuur; 
 b. verslag van de penningmeester; 
 c. verslag van de kascommissie; 
 d. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten; 
 e. vaststelling van de jaarlijkse bijdragen; 
 f. vaststelling van de begroting; 
 g. benoeming van bestuursleden; 
 h. rondvraag. 
14.3 In het geval dat halfjaarlijks aftreden van een of meerdere bestuursleden plaatsvindt, 

bevat de agenda van desbetreffende Algemene Vergadering minstens de volgende 
onderdelen: 

 a. verslag van ieder aftredend bestuurslid aangaande zijn functie en overige
  verantwoordelijkheden. 

b. chargeren van bestuurslid of lid in de vrijgekomen functie, wanneer deze 
voorzitter, secretaris of penningmeester betreft. 

14.4     a. Alle leden (behalve zij die geschorst zijn) en ereleden hebben toegang tot de 
Algemene Vergadering en hebben daarin ieder een stem. 

b. Donateurs en overige personen, door het bestuur daartoe uitgenodigd, hebben 
toegang tot Algemene Vergaderingen, doch zij hebben geen stemrecht.  

14.5 Het bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen indien: 
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a. Tenminste een tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden, met een 
minimum van vijf, dit verzoekt. Hiervoor heeft het bestuur een termijn van vier 
weken. 

b. Een geroyeerd lid beroep aan wil tekenen op desbetreffend besluit. Dit binnen 
een termijn van vier weken met inachtneming van de termijnen voor het 
oproepen van een Algemene vergadering en het in beroep gaan tegen een 
besluit tot royement.  

Indien het bestuur binnen veertien dagen geen gehoor heeft gegeven aan een dergelijk 
verzoek kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. 

14.6 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van een 
schriftelijke of digitale aankondiging op een termijn van tenminste zeven dagen. In 
afwijking van het voorgaande is het niet toegestaan dat Algemene Vergaderingen 
worden gehouden in perioden van academische vakanties van de Universiteit Twente, 
noch op algemeen erkende feestdagen. 

14.7 Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 
ander lid, dat echter in totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen. 

14.8 Een eenstemmig besluit van alle leden, 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 Vergadering. 

14.9 Stemming over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk, over personen schriftelijk. 
Het aannemen van voorstellen door middel van acclamatie is mogelijk, mits dit 
geschiedt op voorstel van de voorzitter in overeenstemming met het voltallig bestuur. 

14.10 Over alle voorstellen die zaken betreffen, wordt, voor zover de statuten niet anders 
bepalen, beslist bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staken van 
de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

14.11 Onder stemmen worden in deze statuten verstaan geldige stemmen, zodat voor de 
bepaling van de meerderheid op het totaal van het aantal uitgebrachte stemmen eerst 
de ongeldige stemmen in mindering worden gebracht. De meerderheid wordt 
vervolgens bepaald op grond van het resterende aantal stemmen. Ongeldige stemmen 
zijn stemmen die op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden 
dan in stemming is gebracht of andere namen of zaken bevatten dan van de personen 
op wie wordt gestemd. 

14.12   a. Een in de Algemene Vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat 
een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is 
vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens 
beslissend. 

b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan 
wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt 
een stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid 
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 

14.13 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn 
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan voorziet de 
vergadering daarin zelve. 

14.14 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het 
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden binnen vier weken 
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na de vergadering schriftelijk of via email aan alle leden verstrekt. De notulen dienen 
door de eerstvolgende vergadering te worden goedgekeurd. 

15 Commissies 
15.1 De Algemene Vergadering kan commissies instellen, door welke het bestuur zich kan 

laten adviseren, of aan welke de uitvoering van een bepaalde taak kan worden 
opgedragen. Een commissie is aan het bestuur verantwoording verschuldigd over de 
door haar verrichtte taak. Echter, het bestuur blijft eindverantwoordelijke over deze 
taken. Onder deze commissies vallen niet het CvA en de Kasco, maar alle overige 
commissies. 

15.2 De Algemene Vergadering kan nieuwe commissies instellen en huidig commissies 
ontbinden volgens de procedure zoals opgetekend in het huishoudelijk reglement. 

 

16 Statutenwijziging 
16.1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 

Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 

16.2 Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel 
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, aan de leden toezenden.  

16.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden een besluit kan worden genomen, mits met een 
meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

16.4 Een statutenwijziging treedt in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
De leden van de vereniging worden hiervan schriftelijk of via email op de hoogte 
gesteld. Iedere bestuurder afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte 
bevoegd. 

17 Ontbinding en vereffening 
17.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. 

Ter uitvoering hiervan worden vereffenaars aangesteld. Het bepaalde in artikel 16 is 
van overeenkomstige toepassing. 

17.2 De bestemming van het batig saldo na vereffening wordt door de Algemene 
Vergadering bepaald. Het batig saldo zal niet aan de leden persoonlijk worden 
uitgekeerd. 

17.3 Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het bestuur. 

17.4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 
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aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam de woorden "in 
liquidatie" worden toegevoegd. 

18 Huishoudelijk reglement 
18.1 De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het 

huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten. 
18.2 Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de Algemene 

Vergadering. 

19 Slotbepaling 
19.1 In alle gevallen waarin door de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement van 

de vereniging niet is voorzien, beslist het bestuur. 
19.2 Alle termen gebruikt in deze statuten die mannelijke personen aanduiden, betreffen 

ook vrouwelijke personen en omgekeerd. 


