VERENIGING

Op [●], tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, [●], notaris, gevestigd te [●]:
1. *
1. *
De vereniging is opgericht in negentienhonderdvierenzeventig. De statuten zijn nog niet
opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de
vereniging van is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in een
notariële akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte
gehecht. De statuten luiden zoals hierna omschreven.
De verschenen personen verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten, welke
zal worden geregeerd door de navolgende statuten:
Naam, zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Progressief Rechten.
2. Zij is gevestigd te Groningen.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel de belangen van de rechtenstudenten van de
Rijksuniversiteit Groningen te behartigen in de faculteitsraad en daarbuiten.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door zoveel mogelijk zetels
te verwerven in de faculteitsraad, onder andere door activiteiten die strekken tot
bekendheid van de vereniging onder de rechtenstudenten te organiseren.
3. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen
laste verplichtingen aangaan.
Leden.
Artikel 3.
1. De leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die instemmen met het
doel van de vereniging.
2. Het lidmaatschap der vereniging wordt aangevraagd bij het bestuur, dat over de
toelating beslist binnen één (1) maand na indiening van de aanvraag.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen; leden moeten hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk
aan het bestuur opgeven. Het register is ter inzage van de leden.
Artikel 4.
1. Het lidmaatschap eindigt:
2. door het overlijden van het lid;
3. door opzegging door het lid;

4. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van
een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
opzichte uit te sluiten. Bij een besluit van dien aard heeft het lid het recht om
binnen een week op te zeggen, zonder aan de geldelijke verplichting te hoeven
voldoen.
10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het geschorste lid is bevoegd de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt
beslist, tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en daar het woord te
voeren. Het geschorste lid heeft in deze vergadering geen stemrecht.
Het bestuur wijst het betreffende verenigingslid op de in dit lid genoemde rechten.
1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 5.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Bij oprichting is de bijdrage
vastgesteld op nihil.
Bestuur.
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene
vergadering uit de leden worden benoemd. Bij voorkeur bestaat het bestuur uit
vier personen.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
Tot het opmaken van een bindende voordracht zijn zowel het bestuur als één/vijfde
(1/5) van het totaal aantal leden of meer, als de sollicitatiecommissie bevoegd.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
medegedeeld.
Een voordracht door één/vijfde (1/5) of meer van het totaal aantal leden moet voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit
van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
2. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid voordrachten het bindend karakter te
ontnemen, dan wordt er een nieuwe sollicitatieprocedure uitgeschreven waarbij
de raad van advies optreedt als sollicitatiecommissie. Mocht ook dit geen effect
sorteren, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
3. Indien er meer dan één bindende voordracht is opgemaakt, geschiedt de
benoeming uit die voordrachten.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van een bestuurder eindigt door het overlijden van de
bestuurder, bedanken, aftreden volgens rooster, beëindiging van het
lidmaatschap van de vereniging, onder curatelestelling, opname in een
psychiatrisch ziekenhuis of ontslag overeenkomstig het in lid 2 van dit artikel
bepaalde.
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering 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.
1. De bestuursleden treden af tijdens de jaarlijkse ledenvergadering,. De
aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse
vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van
zijn voorganger in. Het bestuur beslist over een eventuele vacature benoeming
die door de Raad van Advies moet worden goedgekeurd.
Artikel 8.
1. De functies in het bestuur worden tijdens de sollicitaties door het bestuur
verdeeld.
2. De sollicitatiecommissie kiest uit de sollicitanten een dagelijks bestuur, ten
minste bestaande uit de voorzitter, secretaris, penningmeester. Bij voorkeur
kiest zij een vierde bestuurslid, te weten een commissaris intern.
3 De sollicitatiecommissie wordt vastgesteld door het zittende bestuur en bestaat ten
minste uit twee bestuursleden en één (kandidaats-)lid van de faculteitsraad.
Artikel 9.
1. Van het verhandelde in elke (bestuurs)vergadering worden door de secretaris
notulen gemaakt, die door het bestuur in die vergadering of in zijn eerstvolgende
vergadering worden vastgesteld.
2. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de
voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet
beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de taakverdeling
onder de bestuursleden, alsmede aangaande de vergaderingen van- en de
besluitvorming door het bestuur worden vastgesteld.
Artikel 10.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 6 bedoelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
3. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
Artikel 11.
1. De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
2. De bestuurders dragen er steeds zorg voor, dat de benoeming of ontslag van
diegenen, aan wie volgens de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend, wijziging der statuten en ontbinding van de vereniging in het in lid 1
van dit artikel bedoelde register wordt ingeschreven.
3. De inschrijvingen geschieden door middel van door de Kamer van Koophandel
ter beschikking gestelde formulieren onder overlegging van de overeenkomstig
de wet vereiste bescheiden.
Vertegenwoordiging.
Artikel 12.
1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde, wordt de
vereniging vertegenwoordigd door het gehele bestuur gezamenlijk. Bovendien
kan de vereniging vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot 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 een bankkrediet wordt verleend, het
ter leen verstrekken van gelden, het ter leen opnemen van gelden, waaronder
niet begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet, het aangaan van dadingen, het optreden in rechte, waaronder
begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het
nemen van conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen gedogen.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
Boekjaar, Rekening en Verantwoording.
Artikel 13.
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juni tot en met eenendertig mei.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met eenendertig mei aanstaande.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
2. Binnen twee maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur op een
algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De

kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Indien jaarlijks aan de algemene vergadering een accountantsverklaring, waaruit
blijkt van de getrouwheid van de jaarstukken, wordt overgelegd, vervalt de
benoeming van de commissie als bedoeld in lid 4.
Algemene vergaderingen.
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
3. het jaarverslag en de begroting, de rekening en verantwoording bedoeld in
artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
4. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
5. voorziening in eventuele vacatures;
6. het verlenen van kwijting en décharge aan bestuurders;
7. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
8. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt, dan wel ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/vijfde gedeelte der stemmen hun wens daartoe
schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.
In dat laatste geval moet de vergadering binnen vier weken door het bestuur worden
bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf de vergadering
bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de statuten is bepaald.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister dan wel elektronisch aan de mailadressen van de leden volgens het
ledenregister, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
2. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden der vereniging, alsmede
andere personen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Alleen leden
hebben het stemrecht en het adviesrecht.
2. Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene vergaderingen,
onverminderd hetgeen wordt gemeld in artikel 4 lid 7.
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens
ontstentenis door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te
wijzen, bij gebreke waarvan de vergadering zelf in leiding kan voorzien.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
vergadering in die vergadering of in de eerstvolgende vergadering worden
vastgesteld.
Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 18.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
5. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen uitsluitend bij
schriftelijke volmacht, afgegeven aan een medelid.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Artikel 19.
1. Stemmen kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Schriftelijke stemming
heeft plaats, wanneer de voorzitter of de meerderheid der aanwezige leden dit
verlangt.
2. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen.
3. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op
zich verenigden.
Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan worden deze allen in de
herstemming betrokken.
Indien bij de herstemming wederom niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, dan wordt diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde,
geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan een persoon
behaald, dan beslist het lot, wie van deze laatsten gekozen is.
Artikel 20.
1. Een éénstemmig 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.
2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of
is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen.
Statutenwijziging, ontbinding.
Artikel 21.
1. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan slechts worden
besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. In deze
vergadering dienen tenminste twee/vijfde van het totaal aantal leden, niet zijnde
het bestuur dan wel de kascommissie aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Het
voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging dient te

worden aangenomen met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, zal binnen een maand, doch niet eerder dan twee weken,
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot wijziging van de statuten of
ontbinding van de vereniging kan worden besloten, mits met ten minste
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging dient
ten minste veertien dagen voor de vergadering ter kennis van de leden te
worden gebracht.
Ingeval van statutenwijziging dient de oproep vergezeld te gaan van de volledige tekst
van de voorgestelde wijziging.
1. Een statutenwijziging dient te worden vastgesteld bij notariële akte. Ieder
bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
2. Ingeval van ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het
bestuur.
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo vervalt aan degenen, die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig
liquidatiesaldo worden gegeven.
1. De leden zijn niet gehouden bij te dragen in de tekorten bij de liquidatie van de
vereniging.

Huishoudelijk reglement.
Artikel 22.
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement
mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten.[eerste bestuurders opnemen]
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, terwijl de identiteit van de
verschenen personen door mij, notaris, aan de hand van bovengenoemde documenten,
is vastgesteld.
Deze AKTE is verleden te [●]op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en
toegelicht. Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen
personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

