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   1. Naam  
 

1. De vereniging draagt de naam: Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen, bij 

afkorting genoemd: SIB-Utrecht. De internationale naam van de vereniging luidt: Dutch United Nations 

Student Association, afgekort DUNSA. 

 

  2. Zetel en duur  
 

2.1. SIB-Utrecht heeft haar zetel te Utrecht.  

2.2. Zij is op twaalf maart negentienhonderdtweeëntachtig opgericht.  

 

  3. Doel en middelen  
 

3.1. De vereniging heeft ten doel jongeren te interesseren voor de diplomatieke, economische, sociale, 

historische, juridische, culturele en religieuze achtergronden van de betrekkingen zoals deze bestaan of 

kunnen ontstaan tussen landen, volkeren en internationale organisaties, en alles wat hier in de ruimste zin 

verband mee houdt.  

 

3.2. Dit doel tracht de vereniging onder meer te bereiken door zich bezig te houden met het verbeteren van 

begrip voor andere culturen, het verstevigen of leggen van contacten tussen mensen, het waarderen en 

uitdragen van gedachten die ten grondslag liggen aan en tot uitdrukking zijn gebracht in de Universele 

Verklaring voor de Rechten van de Mens (New York, negentienhonderdachtenveertig) en de daarop 

berustende Internationale Verdragen inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (New York, 

negentienhonderdzesenzestig) en Economische, Sociale en Culturele Rechten (New York, 

negentienhonderdzesenzestig).  

3.3. In praktische zin tracht de vereniging haar doel te bereiken door het organiseren van lezingen, debatten, 

excursies, studiereizen, simulaties, symposia en congressen, door het verzorgen van publicaties en door het 

aanwenden van alle andere wettige middelen welke zij daartoe gewenst acht.  

 

   4. SIB-Nederland  
 

4.1. SIB-Utrecht is als zelfstandige vereniging aangesloten bij de Stichting Studenten- en 

jongerenverenigingen voor Internationale Betrekkingen-Nederland (bij afkorting genoemd: SIB-Nederland).  

4.2. De statuten van SIB-Utrecht mogen niet in strijd zijn met de statuten van SIB-Nederland. Bij verschil 

tussen de bepalingen in dit artikel en de statuten van SIB-Nederland gelden de statuten van SIB-Nederland.  

4.3. Eén lid van het bestuur van SIB-Utrecht is belast met zaken aangaande SIB-Nederland en behartigt de 

belangen van SIB-Utrecht binnen SIB-Nederland; de invulling hiervan moet worden vastgesteld in het 

huishoudelijk reglement. 

  

   5. Leden  
 

5.1. Alleen natuurlijke personen in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar kunnen lid zijn van de 

vereniging.  

5.2. Door het bestuur wordt een register bijgehouden waar tenminste de namen, adressen en geboortedata 

van alle leden zijn opgenomen. 

 

   6. Reünisten 
 

6.1. Oud-leden kunnen zich aanmelden als reünist.  

6.2. Door het bestuur wordt een register bijgehouden waarin ten minste de namen, adressen en geboortedata 

van alle reünisten zijn opgenomen. 
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   7. Donateurs  
 

7.1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die een geldelijke bijdrage doneren aan de vereniging en 

geen lid of reünist zijn van de vereniging.  

7.2. Door het bestuur wordt een register bijgehouden waarin ten minste de namen en adressen van alle 

donateurs zijn opgenomen.  

 

   8. Toelating van leden, reünisten en donateurs  
 

8.1. Het bestuur beslist over toelating van leden, reünisten en donateurs; het bestuur is verplicht op de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering melding te maken van een besluit tot niet-toelating en dat besluit 

te motiveren, tenzij de betreffende persoon niet voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap zoals 

genoemd in artikel 5 lid 1 en het huishoudelijk reglement.  

 

8.2. Bij niet toelating van een lid, reünist of donateur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating 

besluiten; de persoon of instantie die het betreft, wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn of haar 

mening over het bestuursbesluit te geven.  

 

   9. Bijdragen  
 

9.1. Leden en reünisten zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage. Wijziging van een 

dergelijke minimumbijdrage vereist instemming van de algemene ledenvergadering.  

9.2. De vereniging is gerechtigd de leden, die na herhaalde aanmaning de in lid 1 vermelde contributie niet 

hebben voldaan, de extra kosten die verbonden zijn aan het innen van deze contributie in rekening te 

brengen.  

 

   10. Rechten van de leden  
 

10.1. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging, tenzij de aard van de 

activiteit een onbeperkte deelname door de leden niet toelaat.  

10.2. Voorts hebben leden het recht lid te worden van commissies. Het bestuur dan wel de algemene 

ledenvergadering beslist over de samenstelling van commissies. 

 

   11. Einde lidmaatschap  
 

11.1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:  

a. door overlijden van het lid;  

b. door opzegging door het lid; de opzegging van het lidmaatschap door het lid moet uiterlijk één maand 

voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk geschieden bij de secretaris. Indien geen opzegging heeft 

plaatsgevonden, wordt het lidmaatschap verlengd tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij 

het bestuur anders beslist;  

c. door opzegging door de vereniging; dit geschiedt door het bestuur wanneer het lid niet aan zijn financiële 

verplichtingen heeft voldaan;  

d. doordat het lid de vijfendertigjarige leeftijd heeft bereikt; het lidmaatschap eindigt dan aan het einde van 

het verenigingsjaar;  

e. door ontzetting; dit geschiedt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur, van een 

tiende gedeelte van het aantal leden of van minimaal vijftien leden; ontzetting kan alleen worden 

uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, of wanneer van de vereniging redelijkerwijze niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren; het betreffende lid wordt in de gelegenheid gesteld zijn 

standpunt uiteen te zetten op de algemene ledenvergadering waarop de ontzetting aan de orde is; het besluit 
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tot ontzetting behoeft ten minste twee derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

11.2. Wanneer een lid is voorgedragen voor ontzetting kan het bestuur dat lid schorsen voor ten hoogste één 

maand; de schorsing vervalt zodra de algemene ledenvergadering over de ontzetting heeft beslist.  

11.3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor 

het gehele jaar verschuldigd.  

 

   12. Samenstelling van het bestuur  
 

12.1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden die door de algemene ledenvergadering worden gekozen; 

slechts zij die ten minste vijf maanden lid van de vereniging zijn en aan al hun financiële verplichtingen 

jegens de vereniging hebben voldaan, kunnen worden gekozen.  

12.2. Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, deze functies zijn niet in één 

persoon verenigbaar. Iedere functie wordt bepaald door een door het bestuur op te stellen taakomschrijving; 

bestuursleden worden in functie gekozen.  

12.3. Bij de samenstelling van een nieuw bestuur wordt door het zittend bestuur het aantal functies en de 

functie-indeling naar behoefte bepaald. Het bestuur dient het hierboven bedoelde aantal en de functie-

indeling te motiveren indien ten minste één van de leden van de vereniging dit verzoekt.  

 

   13. Verkiezing van het bestuur  
 

13.1. Zijn één of meer bestuursfuncties vacant, dan kan ieder lid zich kandidaat stellen, ieder voor ten 

hoogste twee functies; dit geldt ook als één of meer bestuursleden hun aftreden hebben aangekondigd of het 

bestuur periodiek aftreedt. De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris of voorzitter, ten 

minste achtenveertig uur voor het begin van de vergadering waarin over de vacature zal worden beslist. 

Iedere kandidaatstelling moet door het bestuur of door ten minste tien leden schriftelijk worden ondersteund.  

13.2. Het bestuur verschaft aan de leden duidelijkheid over de verkiezingsprocedure. 

13.3. De verkiezing van het nieuwe bestuur, waarvan de installatie plaats zal vinden op de jaarvergadering, 

wordt uiterlijk achtentwintig dagen vóór de afloop van het verenigingsjaar gehouden. 

13.4. Het bestuur kan een voordracht voor een geheel nieuw bestuur doen; een dergelijke voordracht is alleen 

mogelijk voor de bestuursverkiezing, zoals bedoeld in lid 2. De bestuursvoordracht moet ten minste veertien 

dagen voor de vergadering, waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden, schriftelijk aan de leden worden 

meegedeeld. Een voordracht voor een nieuw bestuur geldt tevens als individuele kandidaatstelling van de in 

die voordracht genoemde personen ingeval de voordracht wordt verworpen.  

13.5. Ten minste twee maanden voorafgaand aan de verkiezing als bedoeld in lid 2 geschiedt een 

schriftelijke oproep aan de leden om hen attent te maken op de functies waarvoor zij, na kandidaatstelling als 

bedoeld in lid 1 dan wel bestuursvoordracht als bedoeld in lid 3, verkozen kunnen worden. Daarnaast wordt 

in de oproep gewezen op de procedure van de verkiezing en op het bepaalde met betrekking tot de 

kandidaatstelling en de bestuursvoordracht.  

13.6. De voordracht als bedoeld in lid 3 dient in de vergadering waarin de bestuursverkiezing zal 

plaatsvinden door het bestuur te worden gemotiveerd als ten minste één van de leden dit verzoekt.  

13.7. De voordracht als bedoeld in lid 3 geldt als aanvaard als ten minste twee derde van het aantal 

aanwezige leden voor heeft gestemd; is de voordracht verworpen of is er geen voordracht gedaan, dan 

worden bestuursleden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.  

13.8. Zijn voor een functie meer dan twee kandidaten gesteld en heeft niemand de absolute meerderheid 

gehaald, dan wordt opnieuw gestemd tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald; één 

van de kandidaten moet de absolute meerderheid van de stemmen behalen.  

13.9. Tussen het tijdstip van de verkiezing als bedoeld in lid 2, eerste volzin, en het tijdstip van de installatie 

dient het bestuur zorg te dragen voor de correcte en volledige opleiding van het nieuwe bestuur, voor zover 

dit van belang is voor de vereniging en voor het functioneren van het nieuwe bestuur en voor zover dit 

binnen de mogelijkheden van het bestuur kan worden verwezenlijkt.  

13.10. Indien tijdens de opleiding als bedoeld in lid 8 blijkt dat een nieuw verkozen bestuurslid in niet 

voldoende mate geschikt is voor de functie, dan kan het nieuwe bestuurslid worden verzocht terug te treden 

zoals bepaald in artikel 14 lid 3 sub b. Mocht hij dit weigeren, dan kan zijn benoeming door de algemene 
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ledenvergadering, op voordracht van het zittend bestuur, ongedaan worden gemaakt.  

 

   14. Einde van het bestuurslidmaatschap  
 

14.1. Het bestuurslidmaatschap van alle bestuursleden eindigt tijdens de jaarvergadering.  

14.2. Ieder bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is gekozen, kan te allen tijde door een besluit 

van de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst; de algemene ledenvergadering kan nog in 

dezelfde vergadering een nieuw bestuurslid benoemen; een schorsing die niet binnen twee maanden wordt 

gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.  

14.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;  

a. door eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;  

b. door bedanken door het bestuurslid.  

 

   15. Taak en werkwijze van het bestuur; vertegenwoordiging  
 

15.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  

15.2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. Deze 

worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

15.3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 

uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.  

15.4. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering, tot het 

sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; op het ontbreken 

van deze toestemming kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.  

15.5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering voor 

besluiten strekkende tot:  

a. onverminderd het hierna onder b. bepaalde: het aangaan van rechtshandelingen en/of verrichten van 

investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€5000,-) te boven gaand;  

b. -het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;  

-het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging bankkrediet wordt verleend;  

-het ter leen verstrekken of het ter leen opnemen van gelden;  

-het aangaan van dadingen;  

-het verrichten van kwijtscheldingen;  

-het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het  

nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen en het voeren van die 

procedures, die geen uitstel kunnen lijden;  

- het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.  

 

Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.  

 

15.6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur; ook twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden kunnen de vereniging vertegenwoordigen.  

 

   16. Raad van Advies  

 

16.1. Er is een Raad van Advies, die bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden van de vereniging 

die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en die aan alle verplichtingen voortvloeiende uit 

deze statuten hebben voldaan. Zij worden op eigen voordracht door de algemene ledenvergadering voor de 

duur van één jaar benoemd of herbenoemd. Ten tijde van het lidmaatschap van de Raad van Advies en tot 

zes maanden na afloop van dat lidmaatschap kunnen de leden van de raad van advies geen deel uit maken 

van het bestuur.  

16.2. De Raad van Advies heeft het recht het bestuur te adviseren inzake alle verenigingskwesties.  

16.3. De Raad van Advies benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De raad stelt een 
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reglement vast waarin hij zijn besluitvormingsprocedure en werkwijze bepaalt. Een dergelijk reglement 

maakt deel uit van het huishoudelijk reglement. 

 

 

   17. Noodbevoegdheden Raad van Advies  
 

17.1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van een lid van de vereniging, indien het bestuur zijn 

bestuurstaak in grove mate verwaarloost, het voltallige bestuur, met een twee derde meerderheid der 

stemmen, ontslaan. Zij benoemt terstond de Raad van Advies als interim-bestuur.  

17.2. Van het verwaarlozen van het bestuurstaak is onder meer sprake indien:  

- één of meerdere bestuursleden de aan hen opgedragen taken verwaarlozen, en zodoende het goed 

functioneren van het bestuur als geheel onmogelijk wordt;  

- binnen het bestuur van een zodanige situatie sprake is dat voortzetting van het bestuur de uitoefening van 

de bestuurstaken alleen nog maar kan schaden.  

17.3. De Raad van Advies kan eveneens tot interim-bestuur benoemd worden, indien er ingevolge artikel 14 

lid 2 en/of ingevolge artikel 14 lid 3 sub a en/of sub b op enig moment minder dan drie bestuursleden actief 

in functie zijn, tezamen met, in voorkomend geval, het bestuurslid dat of de bestuursleden die nog actief in 

functie is/zijn.  

17.4. Een benoeming van de Raad van Advies als interim-bestuur als bedoeld in lid 1 en 3 van dit artikel 

geldt voor ten hoogste drie maanden.  

17.5. De Raad van Advies, benoemd tot interim-bestuur als bedoeld in artikel 1 en 3 van dit artikel, heeft in 

de onder lid 4 bedoelde termijn van drie maanden de plicht ten spoedigste nieuwe verkiezingen uit te 

schrijven voor het gehele bestuur of, in het geval van lid 3, voor de bestuursfuncties die vacant zijn ten 

gevolge van artikel 11 lid 2 en/of artikel 14 lid 2 en/of artikel 14 lid 3 sub a en/of sub b.  

 

   18. De algemene ledenvergadering; bevoegdheden en 
bijeenroepen  
 

18.1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet 

of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

18.2. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur wenselijk oordeelt, maar ten 

minste twee keer per verenigingsjaar.  

18.3. Voorts kan een algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek van ten 

minste een tiende gedeelte van het aantal leden of op verzoek van minimaal tien leden; wordt binnen veertien 

dagen na de ontvangst van het verzoek daaraan geen gehoor gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf een 

algemene ledenvergadering bijeenroepen; de secretaris en de voorzitter zijn dan ieder afzonderlijk verplicht 

een bijgewerkt exemplaar van de ledenlijst aan de verzoekers te verschaffen.  

18.4. De oproep voor de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden 

volgens de ledenlijst; de termijn voor de oproep is veertien dagen.  

18.5. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld; de leden worden gewezen op het 

bepaalde in artikel 19 lid 4 en, indien de verkiezing van één of meer bestuursleden op de agenda staat, op het 

bepaalde in artikel 13 lid 1.  

 

   19. De algemene ledenvergadering: toegang en stemrecht  
 

19.1. Alle leden van de vereniging en de leden van het Comité van Aanbeveling hebben toegang tot de 

algemene ledenvergadering en het recht daarin het woord te voeren.  

19.2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid genoemde personen beslist de algemene 

ledenvergadering. 

19.3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.  

19.4. Een lid dat niet op de vergadering aanwezig is, kan een ander lid schriftelijk machtigen tot het 

uitbrengen van zijn stem; een op de vergadering aanwezig lid kan voor slechts één ander lid bij volmacht 
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stemmen.  

19.5. Een lid dat de presentielijst niet heeft getekend, wordt als afwezig beschouwd.  

 

 

   20. De algemene ledenvergadering: voorzitterschap en notulen  
 

20.1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter; ontbreekt deze dan kiest het bestuur uit 

zijn midden een voorzitter van de vergadering.  

20.2. Van het verhandelde op de vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die op de 

eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.  

20.3. De voorgestelde notulen dienen een week voor aanvang van de algemene ledenvergadering ter inzage 

te worden gelegd op het secretariaat, of op een andere, voor de leden bereikbare, locatie te Utrecht.  

 

   21. De algemene ledenvergadering: besluitvorming  
 

21.1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een 

besluit genomen is, is beslissend; hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover 

gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.  

21.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de 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.  

21.3. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten 

genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  

21.4. De voorzitter is verplicht ieder voorstel - waaronder ook moties worden begrepen - in stemming te 

brengen; hij of zij kan verlangen dat het voorstel schriftelijk wordt ingediend en dat het schriftelijk of 

mondeling wordt ondersteund door vijf stemgerechtigde leden.  

21.5. Een motie van wantrouwen gericht tegen de voorzitter van de vergadering moet tevens voorzien in 

benoeming van een nieuwe voorzitter van de vergadering.  

21.6. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de vereniging om schriftelijke stemming 

verzoekt.  

21.7. Een eenstemmig besluit op een bijeenkomst van alle leden - ook al zijn deze niet in een algemene 

vergadering bijeen - heeft, mits met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene ledenvergadering.  

 

   22. De algemene ledenvergadering: de jaarvergadering  
 

22.1. Het verenigingsjaar loopt vanaf  september tot en met eenendertig augustus.  

22.2. Uiterlijk één maand na afloop van het verenigingsjaar wordt de jaarvergadering gehouden.  

22.3. Op de jaarvergadering wordt conform artikel 13 lid 2 het nieuwe bestuur geïnstalleerd en het zittende 

bestuur gedechargeerd.  

22.4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen bij te 

houden dat daaruit te allen tijd haar rechten en verplichtingen gekend kunnen worden.  

22.5. Het bestuur legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid; de 

jaarvergadering benoemt een kascommissie van ten minste twee leden, die geen lid van het bestuur mogen 

zijn; de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording, en brengt verslag uit van haar bevindingen 

aan de jaarvergadering.  

22.6. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 

desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.  

22.7. Van alle projecten waarvan de uitgaven per project meer dan zevenhonderdvijftig euro (€750,-) 

bedragen, worden afzonderlijke rekeningen opgemaakt.  

22.8. Het bestuur is verplicht de in de vorige vier leden genoemde bescheiden tien jaar lang te bewaren.  
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   23. Comité van aanbeveling  

 

23.1. De vereniging kent een Comité van Aanbeveling dat tot doel heeft: het verlenen van advies en bijstand 

aan het bestuur van de vereniging bij de uitoefening van zijn taak, ook ongevraagd, indien zulks naar het 

oordeel van het comité wenselijk is.  

23.2. Op grond van gebleken verdiensten en belangstelling voor de vereniging kunnen natuurlijke personen 

door het bestuur worden uitgenodigd zitting te nemen in het comité.  

 

   24. Verenigingsblad  
 

24.1. De algemene ledenvergadering kan een verenigingsblad instellen.  

24.2. De redactie voor dit blad is een ALV-commissie; de redactie is, voor wat betreft de inhoud van het 

blad, onafhankelijk, mits die inhoud niet in strijd is met de wet of de statuten.  

 

   25. Commissies  
 

25.1. Het lidmaatschap van een commissie vereist dat commissieleden zich gelijk inspannen om de 

doelstellingen van de commissie te vervullen. 
25.2. ALV-commissies zijn de kascommissie, zoals bedoeld in artikel 22 lid 5, de redactie van het 

verenigingsblad, zoals bedoeld in artikel 24, de Raad van Advies, zoals bedoeld in artikel 16, en de overige 

commissies welke op initiatief van de algemene ledenvergadering zijn geïnstalleerd, tenzij ze naar hun aard 

duidelijk bestuurscommissies zijn.  

25.3. De leden van de bestuurscommissies, zoals bedoeld in artikel 15 lid 3, zijn ook verantwoording 

schuldig aan de algemene ledenvergadering.  

 

   26. Wijziging van de statuten  
 

26.1. Wijziging van de statuten is alleen mogelijk krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering; 

de tekst van de voorgestelde wijziging wordt tegelijk met de oproep tot de vergadering verstuurd.  

26.2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde gedeelte van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde gedeelte van het aantal leden 

aanwezig is of vertegenwoordigd is.  

26.3. Indien geen twee derde gedeelte van het aantal leden aanwezig is of vertegenwoordigd is, kan de 

algemene ledenvergadering besluiten dat op de eerstvolgende algemene ledenvergadering over het voorstel, 

zoals dat in de eerste vergadering aan de orde is geweest, een besluit zal worden genomen, ongeacht het 

aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden. Voor een statutaire wijziging is ook dan twee derde 

gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen nodig. 

 

   27. Ontbinding  
 

27.1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering; vereist is dat 

ten minste twee derde gedeelte van het aantal leden op die vergadering aanwezig is en ten minste twee derde 

gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vóór het voorstel tot ontbinding is.  

27.2. Indien niet het vereiste aantal leden op de vergadering aanwezig is, kan op een volgende, binnen acht 

en twintig dagen te houden algemene ledenvergadering, alsnog tot ontbinding worden besloten, ongeacht het 

aantal dan aanwezige leden, mits met ten minste twee derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte 

stemmen.  

27.3. Vereffening geschiedt door het bestuur of door diegenen die daartoe door de algemene 

ledenvergadering zijn aangewezen.  

27.4. Over de bestemming van de resterende gelden beslist de algemene ledenvergadering, dit zoveel 

mogelijk in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging.  
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   28. Uitreiking van de statuten  
 

28. Ieder lid kan bij aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten krijgen.  

 

   29. Huishoudelijk reglement  
 

29. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat niet in strijd mag zijn met deze 

statuten en dat geen inbreuk mag maken op wettelijke en statutaire rechten.  
 

 

 


