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1- Be9unst'9ers_21Jn
zij dle 21ch be''eld verklsard hebben de vereniging fite STeunen

Seaeg'e.

STATUTEN VAN HET
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met

esn

doot'

de ver*eni9'n9 vast

te'stellen'mn^um

£i Be9u.nsti,9e'~5 hebben. 9een andere rechten o-f plichten dan die welke hen bu
of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

TOELATING,

art. 7

1. De_a'?emene ver-gadering beslist over de toelsting van leden en begunstiNAAM,

ar-t. 1

C.ver^ .^o^ "-^^N^^0^^^^^

sss^^I^^^^^-^6=KW

2" . Dl. aan"1e'dln9. van nleuwe Ieden kan ten a"en tijde geschieden door
s^n!^!'IJk_e-, voor'd''acht bij het^estuur, welke voordTacht'moet'Ztjn'
onde^tekend. dc',or_mlnstens een lid- over de toelating als~ licTvan de
vo,or?edra9ene bes1i55en de leden op de eerste algemene vergaderir
volgend op de datum van de voordracht.

van - Godsdiensthistorici'.

--.. -. - . -. ^^,,,, a,

EINOE VAN HET LIDMAATSCHAP, art. 8

ZETEL, art. 2

1. Met lidmsstschap eindigt:

Zij heeft nsar zetel in de gemeente Amsterdam.

a. door overlijden;

&. door scnri-fteIijKe opzegging door- het lid;

c. door^opzeggingnamens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een
!CLhee'ft_cl
p9ehouden. aarl cle vere'sten van het'lidmaatschap'bird e^statuten gesteld te voldoen, alsook
wanneer redelijke>~wijze"'^an''dev 've^-

DOEL, art. 3

.1' oe
ve.e.^.ee.^^^ ^.,^^^^de beoe'enlnsvsnde
^e:Jns'c^pp=elijke' studie der religies in Nederland.
2. Zij tracnt dit doel te bereiken dwr\__^^,

^ng^ietjevei-gd kan worden het lidmaatschap te iaten voort~duren;-

d. cioo^ontze-cting: deze kan alleen warden u,t3esprol<en~wann'eer:'"een"lid
HrLst^'d^e, t de-ltatuten- re3'^enten of besluiten der'ver-eniging

^^.

" ^et^eggen'van wetenscnappe^ve^ga^en;

:riSg^lSS^^^:z
^^s^^^^^'s"»". T'''weMtao"

t, of de vereniging op onredelijke wijze benadeett."
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Deopzegging namens de vereniging geschiedt door'het'bestuLjr-.
opze??in9-van. he^l":"T'aatschapdoor hetYd-of'door:de7er"eniging

dienstig z'jn-

^hap.

n'n9. vaneen °Pze3t&r'r'ijn van vier weken. Echter k an het lidmaatindien "net van'de vie?:eniging"^°Can

onmldde"'Jl< worden tle^di9d

SSr-5u TSe'iJI<erwlJS
DUUR,

art. 4

Deve^ng .s opger, c.t^P v.er octo. er negent, en.on.en.zevenenveert,3
en aangegaan vocr onbeperkte duur

'. ^-^^.
s^s.^^'^'s^
"eenjr^^soT^r<Sna eTuk^asK^
:?SS?en^?^^^^ ^ S^P'^en-^ua^
HTbeersdtuur .

nlet

9ever9d°kan'^^e'n he°t' lid'maJtscc^'p'9teoTla^^

4" ^e,n, +o,pz,e99'n9Jn-s-tnJd m_et het bepaalde in het vonge lid doet het lid'^als ^ap^e:ndi9en op_het v^9St~toegeiaten t'ijdsat1p "^l3TndeI cop "^e
51

waartegen was opgezegd.

ElnJd. j';5.nleLbev, oe9ddoor

°Pze93ing

van z, jn

l. dmaatschap

een

besluit,

d^den vangeIdeirj l<e"aar'd"'zijFi^e7-'
^b.
d! :,e:p^h 9en.
zwaard, te zijnen opzichte uit te stuiten.

LEDEN, art. 5

2.

kan

51ch119e5chieden te9en het einde van het ver-enig^ngsjaar"^ met in-

van aUe
aarin de na. en en adressen
oudt een register . U, .

leden zijn opgenomen.

van

6'
orltzettln9 uithe^lidmaatschap geschiedt'door het bestuur.
7"
v<Tlelb es'ut-tolopz_e99. 1ng van het Mmaatschap door"de vereniging op
^t9C^al;. ede"^er^van
lde'v^l^9":>3 l^t'^ve^d"^^"^gd^
te
van'eenbeslJit'tot'ontzeurng"
^\Mma^sc>;ap.
'lten, v<^duren
toaatschap
ltnhlt
5taat_de betrokkene binnen eenmaand n'a^^v'an'gst
^dLkenn's9evin3. beroe. p open °P de a'gemene'vergadering. Hij'^dt
daa^oe-ten SPOedi?ste schrrftelijK van het'beslurt 'met'opgav^v'an ^ede-'
nCTHr/wrisJ!!teld.
Gedurende de beroepsterrnijn en hanse"nde~he't"be^ep
is het lid geschorst.
en

8- Wanneer net lidmastschap in de IOOD van hot "

^^:.

^^^^S^^S^^^^^ e,w,

a's£^^^^^^,. ^s°^;^^

VANDERECHTEN ENVERPUCHTOGEN VANKGUNSTtGERS, art 9

^:
s^^^^y-- -w nct-""
4. Met bestuurslidmaatschap-einoigt Tool's:'"'
^: ^ 2;aSen vanhet "dm^-P ^er- ve. en,^;

2- Opzegging namens de ver-eniging geschiedt door het bestuur.
GELDMIDDELEN, art.

BESTWRSFIOTSENBESLUTVOR^DOOR^T BESTWR.art. 13

10

'

2.

^nSSS^ ^t^n^^^'^^sere

^-n

S^^:^!^^^^^^^le

e-

en

' ^S^^SSS; s ^^^:;
^^^s^ss^^^
inhoud van een'beslu'it ^eTbSse^. omtt~ent de totstandkomng~ en de

BESTUUR,

art.

11

BESTUURSTAAK EN VERTE6ENWOORDIGING, art
''

14

a- : S°^'. ~:.
1S'SW
;"^SS 2".";n",na;,ln..'Len
vertegenwoordigea'De^bes'^^c0,^^^,'9^9
bu.iten. l~echts te

z'«er

2-

t^9:eSS ^^S^^^aa^^'^ ;anl
L^D.e. ha^teken^9i.
^,
^aan9aa;rv ^^^:S, ^m^^^n^e^^!<~,, ^. g;:^
be2wai~en, ~huT~'e"n"of"ver.a^ue^^'na^mld e .voorLhet kopen' ve'~vreemden,
w^i:'deTeTeon^vnTl z^n^^7Tf^9J^;e.n-^
^enn, ng^ee^e^ysucvo^o^devevrotoer9eh^o^Tjl-^

de

b^'^h\o^%'e9nn^dT
^^°^^; ^o^eli^'m:dls^u^aa7:e^'
va^'d^
voop;de"schuid

S^aa^^21^^01jeke:held5stet"n9"

van de algemene^ergade^ng"' ulnax' Denoeft het bestuur- de goedkeur-ing
REKENING EN VERANTWOORDING,

" lu',Tedneevroomederrac?tnen5en bindende voor-d'-acht~^~^^'^^^
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, art. 12

art. 15

versra sw u;tae^^e^^eSueu^T^^^zlre ^adenn'^z^

3'

'^^^^T^^^SS^^
^'^mSv
^S^^^S^^^^^^^^e.
utmakende"°vancl^eTt

t,. . a. en

^entocto^tsTn ^lTm^t!^w!eJeden-9;enu^
^"g^
'^
^^'cSuh2oS^^e
r^e"^^era;?
'/e('eni3'n9SJaa'-7
breng't
comms&e

\e77a'^v^^d^', !?n^ats lv ^s, 't.';eken ,

De

4. H^'besTu^ Fs'averpTchJtaaa'avnerd9|d^^ v^5LaluLt. van. haa''." bevin'din9"enre in's :^:^s:n"d.Hd°E.Em?"e
El?^=sl
kss_en de waar~iden'"de'-cve'i:le'n^93enteTe^Tr >^a^en'^aar-des9ewenst de
bescheiden de"r^en^ngc^ng9^9ente vertonen en '"zaae in de'boeken en

iSSJ
5. Goedkeunng van het jaarverslag en van de rekening -. 1 v<i< antwoorcfing
door de alaemene vergadenng str-eKt het bestuur tot decharge.

6. Bij weigenng van de in het vorige lid bedoelde goedkeunng benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste dr-ie
leden, wetke een nieuwonaerzoek doet van de rekening en verantwoording.
Deze neeft aezelfde bevoead-ieden als de eer-der benoemde commissie, Binnen

een maand na haar senoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ooK dan de goedKeunng geweigerd,
dan neemt de slgemene ver-gadering al die msatregelen welke zij in het
betang van de verertging noodzakeIijK acht.

ALGEMENE VERGADERINGEN, art. 16

1. Aan de algemene vergadenng Komen in de vereniging alle bevoegdh&den toe,
die niet door- de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opoedragen.

2. Naast het in art. 15 genoemde jaarverslag, de rekeningen verantwoording
en het verslag van de in art. 15 genoemde commissie Komen onder meer aan

BESLUm/tSP*' 3 VAN DE ALGEMENE VERGADERING, art. 19
1. Met ter vergadenng uitgesprQKen oordeel van de voorzitter dat door- de
vergadenng een beslu't is genomen is beslissend. Hetzel-fde geldt voor
de inhoud van een genomen Desluit voorzover gestemd werd over- een niet

schrrftelijK vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na net uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juisrheid dsarvan betwist, dan vinctt een nieuwe

stemming plaats, wanneer de meerder-heid der vergadenng o-f, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoo-fdelijk of schr-iftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde sanwezige dit verlangt. Door' deze nieuwe stemming vervalten de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepaien, worden alle besluiten van de slgemene vergsder-hg genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmingen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als nie-t te zijn ui-tgebracht.

5. Indien bij &en ver-kiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming o-f, in geval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volstreKte meer-derheid verkregen,

de orde:

dan

a. de voorziening in eventuele vacatures;
b. voorsteflen van het bestuur of van de 1eden, aangeKondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergscfenngen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk scht.

vinden fierstemmingen plaa-ts, totdat he-tzij Sen persoon de volstrekte

4. Voorts is het bestuur op schn-ftelijk verzoek van tenminste een zodanig

bij de voorafgaande stemming net geringste aantsl stemmen is uitgebracht.
Ingeval bij de stemming -tussen twee personen de stemmen staken, beslist

aantal leden ais bevoegd is tot het uitbr-engen van een/tiende gedeette
der stemmen verplicht tot net bijeenroepen van een algemene vergader-ing

op een ter-mijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoeKers zelf
tot bijeenroepi ng overgaan dooc

opr-oeping

overeenKomstig artikel £0.

TOEGANG EN STEMRECHT, art. 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging
en alle begunsti9ers.
2. Over- de -toelating van andere dan in lid 1 genoemde personen beslist de
algemene vergadenng.
3. leder- tei- vergadenng aanwezig lid van de vereniging dat niet geschorst
is, hee-ft Sen stem.

meerderheid hee-ft ver-Kregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen
tweede stemming) word-t telKens gestemd tussen de personen op wie
voorgaande stemmingen is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op

de
de
bij
wie

het lot wie van beiden is sekozen.

6. hcfen de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van
personen,

dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden wondeling, tenzij de voorzi'tter een schri-ftelijke stemming wenselijK acht of Sen der s-temgerechtigden zulks vo6r~ cie
stemming verlsngt. Schr-i-ftel'jke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten br.e-Fjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoo-fdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ooK al zijn deze niet in een ver-

gadenng bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde Kracht als een besluit van de algemene vergsdenng.

9. Zolang in een algemene verssdering alle 1eden aanwezig o-F vertegenwoordigd zijn, Kunnen geldige besluiten
stemmen,

omtrent

worden genomen, mits met algemene

alle asn de or-de komende

onder-werpen

-

dus mede een
ook al

voorstel tot ststutenwijziging of ontbinding van de vereniging

-

hee-ft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven

VOORZ1TTERSCHAP EN NOTULEN, art. 18

wijze geschied o-f is enig ander voorschr'i-ft omtrent het oproepen en houden van vergadenngen o-f een daarmee verband houdende -formaliteit niet

1. De algemene vergsdenngen wor-den geteid door de voorzitter van de vereniging o-T diens plaatsvet-vanger. Zijn deze beide verhinderd, dan wijst het
bestuur Sen der leden aan om als voorzitter op te treden. Wordt ook op
deze wijze net in het voorzitterschap voorz'en, dan voorziet de vergadering daann zelve.
2. Van het verhandelde in elke ver'gadering worden door de secretans of een

in acht genomen.

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door
de voorzitter en de no-tulist worden vastgesteld en ondertekend. De innoud
van de notulen wordt ter Kennis van de leden gebracht.

BUEENROEPWG VAN DE ALGEHENE VERGADERING, art. 20
1. De algemene vergaderingen worden dijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schri-ftelijk aan de adressen van de leden volgens het

ledenregister bedoeld in art.
tenminste zeven dagen.

4. De termijn van de oproeping bedr-aagt

r

a. Bij de oproeping warden de T.e behandelen onderwerpen verfiw

onvermin-

dei-d net bepsalde in art. 21.

STATUTENWUZIG1NG, art. 21

1. In de statuten der vererfging kan geen verandenng worden gebracht dan

8TATUTEN

door een besluit van een algemene ledenver-gadering, waar+oe is opgeroe-

pen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zsl worden
voorgesteld.

van

het

2. Zij die de oproeping tot de slgemene vergadering ter behandeling van een

voorstel -tot statirtenwijziging'hebben gedaan, moeten tenminste vij-f dagen
voor de vergadering een a-fschn-ft van dat vooi-stel, waarin de voor-gedra-

gen wijziging woordelijk is opgenomen, op sen daartoe geschikte plaats
voor de leden ter- inzage legoen tot na afloop van de dag waarop de verga-
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der-ing wordt gehouden. Bovendien wordt een a-fschri-Ft ate hiervoor bedoeld
aan alle teden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoe-ft tenminste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van
de'teden tegenwoordig of vertegenwoor-digd is. Is niet twee/derde der
leden aarwezig o-F ver-tegenwoordigd, dan wordt binnen vier weKen daama
een tweede vergadenng bijeengeroepen en gehouden, waarin over- het voorstel zoals dat san de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht

het aantal tegenwoordige of vertegenwoofdigde leden, kan wor-den besloten,
mits met een meerder-heid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.

4, Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notaride akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de skte is ieder be-stuurslid bevoegd.

ONTBINDING,

art.

22

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ver--

gader-ing^ Met bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgsande artikel
is van over-eenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vere-ffening valt toe aan degenen die ten tude van de
ontbinding lid'waren. leder- hunner- ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbincfing kan echter ooK een andere bestemming aan het batig
saldo warden gegeven.

HU1SHOUDEUJK REGLEMENT, art. 23

1. De algemene ver-gacter-ing kan een huishoudelijk r-eglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in str-ijd zijn met de wet, ooK waar
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