
Huh, statuten, wat?  
Dit bestand is een aanvulling op de originele statuten, met de bedoeling de statuten leesbaarder en 

begrijpelijker te maken voor leden van Studievereniging Postelein. Dit bestand is niet bedoeld als vervanging 

van de statuten zoals deze zijn opgesteld op twee oktober 2007.  

 

Op twee oktober 2007 zijn de statuten gewijzigd door het toenmalige Posteleinbestuur. Op de eerste 

pagina zijn de gegevens van de aanwezige bestuursleden te zien. De bestuursleden 

vertegenwoordigen Studievereniging Postelein voor Pedagogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde. De vereniging is opgericht op 21 juni 1995 en toen is de eerste versie van de 

statuten opgesteld. Op de algemene ledenvergadering van 20 juni 2007 is besloten de statuten te 

wijzigen en is het bestuur gemachtigd deze wijziging uit te voeren.  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 1 

In dit artikel wordt beschreven dat de vereniging de naam: Studievereniging Postelein voor 

pedagogische wetenschappen en onderwijskunde draagt en gevestigd is in Nijmegen.  

DOEL 

Artikel 2 

In dit artikel wordt beschreven dat de vereniging bedoeld is voor het behartigen van de belangen van 

de studenten en afgestudeerden van de Radboud Universiteit Nijmegen in een pedagogische en/of 

onderwijskundige studierichting. Ze proberen dit doel te bereiken door het organiseren en 

stimuleren van studie-activiteiten, het vormen van een band tussen leden en het stimuleren van 

contacten tussen studenten en het pedagogisch-onderwijskundig werkveld.  

LIDMAATSCHAP  

Artikel 3  

In dit artikel wordt het lidmaatschap van Postelein beschreven. Postelein heeft gewone leden, 

bijzondere leden en ereleden. Wanneer in de statuten het woord ‘lid’ staat bedoelen ze de gewone 

leden, de bijzondere leden en de ereleden, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald of bedoeld. De 

verschillende soorten leden:  

 Gewone leden; leden die staan inschreven bij de studie pedagogische wetenschappen en/of 

onderwijskunde aan de Radboud Universiteit.  

 Bijzondere leden; mensen die werken bij de Radboud Universiteit, student zijn aan de HAN of 

bij een andere universiteit.  

 Ereleden; mensen die op grond van bijzondere verdiensten tot erelid zijn benoemd tijdens 

een alv. Het bestuur moet een erelid voordragen en het erelid moet de benoeming 

accepteren. Ereleden betalen geen contributie.  

Om lid te worden moet je een schriftelijk verzoek tot toetreding doen bij het bestuur (het online en 

fysieke inschrijfformulier invullen). Het bestuur neemt dan een besluit over je verzoek, als het 

bestuur tegen je verzoek stemt, kan in een alv alsnog worden besloten dat je lid mag worden. De 

secretaris houdt een overzicht bij met alle namen en adressen van leden en donateurs. Het 

lidmaatschap is persoonlijk en daardoor niet overdraagbaar of door te geven met erfopvolging.  

SCHORSING 

Artikel 4 

Het bestuur mag een lid schorsen voor een periode van een maand wanneer het lid meerdere keren 

handelt in strijd met de lidmaatschapsverplichtingen of wanneer door het handelen of gedrag van 

het lid het belang van de vereniging in ernstige mate wordt geschaad. Tijdens de periode dat het lid 



geschorst is, mag het lid geen gebruik maken van de rechten van het lidmaatschap (bijvoorbeeld 

deelnemen aan activiteiten).  

EINDE LIDMAATSCHAP  

Artikel 5  

In dit artikel wordt beschreven hoe het lidmaatschap bij Postelein kan eindigen. De mogelijke 

manieren hiervoor zijn:  

 Overlijden van het lid  

 Opzegging door het lid 

 Opzegging namens de vereniging (het ontnemen van een lidmaatschap, met een minder 

disciplinair karakter dan ontzetting)  

 Ontzetting uit het lidmaatschap (ook wel royeren genoemd, bestraffing omdat het lid niet 

aan de reglementen voldoet 

Het lidmaatschap kan alleen aan het einde van het verenigingsjaar worden opgezegd. Een schriftelijk 

verzoek tot opzegging moet voor 1 oktober binnen zijn bij de secretaris. De secretaris is verplicht hier 

binnen 14 dagen op te reageren. Als je niet op tijd opzegt, loopt het lidmaatschap door tot het einde 

van het volgende verenigingsjaar. Tenzij het bestuur anders besluit of er redelijkerwijs niet van een 

lid gevraagd kan worden nog lid te blijven. Mocht het zo zijn dat de vereniging wordt omgezet in een 

andere rechtsvorm of een fusie aangaat met een andere vereniging kan een lid het lidmaatschap per 

direct opzeggen, binnen een maand nadat de wijziging is medegedeeld. Daarnaast kan de vereniging 

beslissen dat het lid geen lid meer mag zijn, dit kan op twee manieren met elk een verschillende 

oorzaak:  

 Wanneer een lid voor 1 oktober niet voldoet aan de verplichtingen van het lidmaatschap, 

ondanks het ontvangen van meerdere aanmaningen, kan het lidmaatschap door de 

vereniging worden opgezegd. Hierbij geldt een opzegtermijn van ten minste 3 weken. 

Opzegging door het bestuur kan ook een onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap 

betekenen. Opzegging door de vereniging gebeurt altijd schriftelijk met opgave van 

reden(en).  

 Wanneer een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft 

benadeeld kan het lidmaatschap worden ontzegd. Het bestuur brengt het lid met opgave van 

reden(en) op de hoogte van de ontzetting. Het lid kan in beroep gaan bij de algemene 

ledenvergadering tegen het besluit, binnen een maand nadat het besluit aan het lid is 

medegedeeld. In afwachting van dit beroep is het lid geschorst. De algemene 

ledenvergadering moet in het geval van een beroep een besluit nemen over de ontzetting, 

hiervoor is tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen nodig.  

Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het verenigingsjaar (ongeacht de reden of oorzaak) 

moet het lid nog steeds de volledige contributie betalen, tenzij het bestuur anders besluit.  

Wanneer een lid het lidmaatschap opzegt, blijven tot aan 1 oktober van het volgende verenigingsjaar 

alle besluiten en verplichtingen die horen bij het lidmaatschap gelden. Indien de statuten veranderen 

zijn de nieuwe verplichten en besluiten van toepassing, ook wanneer je al hebt aangegeven geen lid 

meer te willen zijn na 1 oktober.  

 

DONATEURS 

Artikel 6  

Donateurs zijn mensen die door het bestuur zijn toegelaten als donateur. Donateurs moeten jaarlijks 

een bedrag doneren aan de vereniging, de algemene ledenvergadering bepaalt hoe hoog dit bedrag 

minimaal moet zijn. Het bestuur mag een donateurschap schriftelijk opzeggen.  

GELDMIDDELEN 



Artikel 7  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan onder andere uit:  

 De contributie van leden*  

 Omslagen (bijvoorbeeld deelnemersbijdrages bij activiteiten) 

 Donaties 

 Subsidies 

 Sponsorbedragen 

 Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen** 

*Ieder lid betaalt contributie, de algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks het bedrag van deze 

contributie op basis van de begroting. Ieder lid betaalt daarnaast ook een bijdrage voor activiteiten 

indien dit vereist is, de algemene ledenvergadering stemt hiermee in doormiddel van de goedkeuring 

van een begroting.  

**Nalatenschappen worden door de vereniging alleen geaccepteerd onder voorrecht van de 

boedelbeschrijving.  

BESTUUR  

Artikel 8  

Het bestuur heeft de taak om de vereniging te besturen, hierbij moeten zij zich houden aan de 

voorwaarden die worden beschreven in artikel 9 (zie verderop). Het bestuur moet bestaan uit 

minstens vier personen. De alv stelt het aantal bestuurders vast. Mocht het zo zijn dat er minder dan 

vier bestuursleden zijn, blijft het bestuur bevoegd zolang er twee bestuursleden in functie zijn. Het 

bestuur is dan verplicht om zo snel mogelijk weer een vier persoons bestuur te vormen.  

De algemene ledenvergadering benoemt de bestuurders, de voorzitter, secretaris en 

penningmeester worden altijd als zodanig benoemd door de algemene ledenvergadering. De 

secretaris of penningmeester wordt benoemd tot vice-voorzitter. Nieuwe bestuurders zijn leden en 

kunnen worden voorgesteld en daarna benoemd tijdens een alv door het voorgaande bestuur of op 

voorstel van tenminste vijf leden.  

Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering geschorst of ontslagen worden. Om tot deze 

beslissing te komen moet er een meerderheid van twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen 

worden gehaald. Als en schorsing niet binnen een maand wordt gevolgd door een ontslag, vervalt de 

schorsing. Bestuursleden mogen ook zelf ontslag nemen, hierbij geldt een opzegtermijn van 3 

maanden. Bestuursleden worden voor een jaar benoemd, zij kunnen zich voor een tweede keer 

herkiesbaar stellen.   

De commissiehoofden worden benoemd door het bestuur. Bestuursleden mogen taken en 

verantwoordelijkheden uit laten voeren door commissies, deze commissies worden benoemd door 

het bestuur.   

Over een aantal dingen moet de algemene leden vergadering toestemming geven voordat het 

bestuur en besluit mag nemen. Dit gaat over:  

 Overeenkomsten over het krijgen, verliezen of bezwaren van registergoederen, 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of mede schuldenaar verbindt, zich voor 

derde sterk maakt of zich garant stelt voor de schuld van een derde.  

 Het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen.  

Deze goedkeuring kan alleen door de algemene ledenvergadering worden gegeven en het bestuur 

mag alleen besluiten een dergelijke overeenkomst aan te gaan na goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering.  

VERTEGENWOORDIGEN  

Artikel 9  

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, dit kan door het volledige bestuur of door alle 

mogelijke combinaties van twee van de drie dagelijkse bestuursleden. Daarnaast mag een 



schriftelijke gevolmachtigde de vereniging vertegenwoordigen. De vereniging moet altijd 

vertegenwoordigd worden door twee personen samen (dit betekent dat contracten en dergelijke 

altijd door twee personen getekend moeten worden). Het bestuur hoeft niet altijd compleet de 

vereniging te vertegenwoordigen. De beperkingen over het nemen van besluiten die hierboven 

beschreven staan gelden natuurlijk ook hierbij nog steeds. Alleen de algemene ledenvergadering kan 

deze beperkingen terugtrekken.  

 

COMMISSIES 

Artikel 10  

Het bestuur kan nieuwe commissies maken en commissies ontbinden. Alleen leden van Postelein 

kunnen commissielid worden, een commissielid kan actief zijn in twee commissies tegelijk. De 

voorwaarden die later in de statuten beschreven (artikel 13 en 14) staan over de algemene 

ledenvergadering zijn ook van toepassing op commissievergaderingen. Wanneer een beslissingen 

een in het HR bepaald bedrag te boven gaat, moet het bestuur goedkeuring geven.  

BOEKJAAR / BOEKHOUDING EN JAARSTUKKEN 

Artikel 11 

Een boekjaar loopt van 1 oktober van het ene jaar tot 30 september van het volgende jaar. Het 

bestuur moet altijd een duidelijke boekhouding kunnen overhandigen. Daarnaast is het bestuur 

verplicht deze boekhouding 10 jaar te bewaren.  

Artikel 12 

Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In 

deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken en 

het gevoerde beleid. De balans en de staat van baten en lasten worden toegelicht en ter goedkeuring 

voorgelegd. Alle bestuurders ondertekenen deze stukken.  

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, minstens dertig dagen voor de algemene 

ledenvergadering, een kascontrolecommissie van ten minste twee leden. Deze twee leden mogen 

geen deel uitmaken van het huidige of laatst voorgaande bestuur. De kascontrole commissie 

onderzoekt de financiële jaarstukken en brengt hier verslag van uit aan de algemene 

ledenvergadering. Het bestuur is verplicht om de kascontrolecommissie, indien gewenst, ten alle 

tijden inzage te geven in de boekhouding, de kas en de betaalrekening. Het bestuur wordt alleen 

gedechargeerd wanneer de algemene ledenvergadering goedkeuring geeft voor de rekening en de 

verantwoording hiervan.  

Wanneer het financiële jaarverslag niet wordt goedgekeurd, benoemt de algemene ledenvergadering 

een andere kascontrolecommissie van tenminste drie personen. Zij doen een nieuwe kascontrole en 

brengen binnen een maand een nieuw verslag uit. Wanneer ook na dit verslag geen goedkeuring 

wordt gegeven, neemt de algemene ledenvergadering de maatregelen die passend worden 

gevonden.  

Wanneer een verklaring omtrent getrouwheid wordt aangeleverd door een accountant (zoals 

bedoeld in artikel2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is het hierboven genoemde niet van toepassing.  

ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 13 (bijeenroeping) 

Het bestuur kan een algemene ledenvergadering bijeenroepen (organiseren), hiervoor geldt een 

termijn van minstens 8 dagen. De bijeenroeping moet via een oproep op het mededelingenbord, een 

mededeling in de nieuwsbrief en op de website van Postelein.  

Naast de algemene ledenvergadering voor het financieel jaarverslag zijn er nog meer algemene 

ledenvergadering, zo vaak als het bestuur nodig vindt. Daarnaast kunnen ook leden een algemene 

ledenvergadering voorstellen, hiervoor moet één tiende van het totale leden aantal schriftelijk een 

verzoek doen tot een algemene ledenvergadering.  Wanneer het bestuur zo’n verzoek ontvangt is 



het bestuur verplicht binnen vier weken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Het 

bestuur moet gehoor geven aan dit verzoek binnen veertien dagen, wanneer dit niet gebeurt kunnen 

leden zelf de algemene ledenvergadering bijeenroepen, op de manier waarop het bestuur dit 

normaal doet.  

Artikel 14 (besluitvorming) 

Alleen leden mogen aanwezig zijn op de algemene ledenvergadering, elk lid heeft daar een stem. Een 

lid kan iemand anders machtigen door een schriftelijk verzoek in te dienen. Niemand kan voor meer 

dan een andere persoon gemachtigd worden. Geschorste (bestuurs-)leden hebben geen toegang tot 

de algemene ledenvergadering. Over de toelating van niet-leden beslist de algemene 

ledenvergadering. Er kunnen alleen besluiten worden genomen over agendapunten. Deze agenda 

wordt vastgesteld door het bestuur. Leden kunnen onderwerpen voor de agenda voorstellen. Deze 

voorstellen moeten uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering in het bezit van het 

bestuur zijn. Wanneer een punt door minstens vijf leden is voorgesteld, haalt het de agenda. De 

agenda wordt uiterlijk vijf dagen voor de vergadering bekend gemaakt.  

Wanneer alle leden een unaniem schriftelijk besluit nemen heeft dit besluit dezelfde kracht als een 

besluit op de algemene ledenvergadering, mits het bestuur hier voorkennis van heeft. De secretaris 

neemt dit besluit op in de notulen en maakt er een mededeling van op de volgende algemene 

ledenvergadering.  

Wanneer er op een algemene ledenvergadering gestemd wordt gebeurd dit over zaken mondeling en 

over personen schriftelijk. Voorstellen aannemen bij acclamatie (met aanpassingen) is mogelijk, mits 

dit gebeurt op voorstel van de voorzitter en met goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

Een voorstel wordt goedgekeurd bij een volledige meerderheid van stemmen, tenzij de statuten 

anders aangeven. Wanneer deze volledige meerderheid niet wordt gehaald, wordt het voorstel 

verworpen. Bij verkiezingen wordt de persoon gekozen die meer dan de helft van de stemmen heeft, 

wanneer niemand de meerderheid heeft volgt er een tweede stemming tussen de twee personen 

met de meeste stemmen. Indien uit deze stemming geen winnaar komt, beslist het lot. Onder 

stemmen verstaan we geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen, ze 

tellen alleen mee voor het quorum.  

Het oordeel van de voorzitter over een stemming is beslissend. Wanneer de algemene 

ledenvergadering dit oordeel betwijfelt direct na het uitspreken ervan, vindt er een nieuwe 

stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering (of één stemgerechtigde als er niet 

mondeling of schriftelijk is gestemd) dit wil. Deze nieuwe stemming laat de eerdere stemming 

vervallen.  

Artikel 15 (leiding, notulen)  

De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter 

zal de vice-voorzitter deze rol innemen. De secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid 

notuleert de algemene ledenvergadering, deze notulen staan tijdens de volgende algemene 

ledenvergadering op de agenda.  

STATUTENWIJZIGING  

Artikel 16  

De statuten kunnen alleen worden aangepast wanneer de algemene ledenvergadering daarmee 

instemt. De voorgestelde statutenwijzigingen worden voorafgaand aan deze algemene 

ledenvergadering medegedeeld, de oproep termijn van deze algemene ledenvergadering is veertien 

dagen. De voorgestelde wijzigingen moeten tenminste vijf dagen voorafgaand aan de algemene 

ledenvergadering tot de dag na de algemene leden vergadering ter inzage worden geplaatst voor alle 

leden.  De statutenwijziging kan alleen worden goedgekeurd in een algemene ledenvergadering 

waarbij tenminste twee/derde van totale ledenaantal aanwezig of vertegenwoordigd is en de 

stemming een meerderheid van twee/derde heeft. Wanneer dit quorum niet wordt gehaald kan op 



een volgende algemene ledenvergadering akkoord worden gegaan met de statutenwijzing. Deze 

algemene ledenvergadering moet tenminste vijf en uiterlijk dertig dagen na de eerste worden 

gehouden. Het aanwezige aantal leden op deze algemene ledenvergadering maakt niet uit, er moet 

een stemmenmeerderheid van twee/derde worden gehaald om de wijzigingen goed te keuren.  

Artikel 17  

Wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene ledenvergadering is een 

absolute meerderheid van stemmen voldoende voor het goedkeuren van de statutenwijzigingen.  

Artikel 18  

De statutenwijziging treedt pas in werking nadat er een notariële akte is gemaakt, ieder bestuurslid 

mag deze akte opvragen. De bestuurders zijn verplicht een origineel afschrift van de wijzigingen en 

een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van 

Koophandel waarbij de vereniging is aangesloten.  

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 19  

Het is mogelijk de vereniging te ontbinden, de vereniging wordt ontbonden door een besluit van de 

algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal stemmen in een 

vergadering waarbij tenminste drie/vier de van het totale leden aantal aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Daarnaast wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet genoemde 

gevallen.  

Wanneer het minimale aanwezige aantal niet wordt gehaald, kan tot ontbinden worden besloten in 

een volgende algemene ledenvergadering. Deze moet minimaal vijf en maximaal dertig dagen na de 

eerste algemene ledenvergadering plaatsvinden. Hierbij moet tenminste twee/derde van het aantal 

aanwezigen instemmen. Bij het oproepen van een algemene ledenvergadering waarin over de 

ontbinding wordt besloten moet worden vermeld dat het om ontbinding van de vereniging gaat. 

Deze algemene ledenvergadering heeft een oproep termijn van veertien dagen.  

Wanneer er geen vereffenaars (verdelers) zijn aangewezen, regelt het bestuur de vereffening 

(verdeling), hierbij volgen zij de wettelijke bepalingen. Indien er sprake is van een positief saldo op de 

rekening, zal dit worden besteed op een manier die de algemene ledenvergadering bepaald en die 

overeenkomt met het doel van de vereniging. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor 

zover dit tot de verdeling van haar vermogen nodig is. Tijdens deze verdeling blijven de regels van de 

statuten en het HR voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen van de vereniging 

moet aan de naam worden toegevoegd: in liquidatie. De boekhouding en andere officiële papieren 

van de vereniging moeten worden bewaard gedurende 10 jaar. De verdelers wijzen een persoon aan 

die hier verantwoordelijk voor is.   

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 20  

De algemene ledenvergadering kan bij het huishoudelijk reglement (HR) verdere regels geven over 

het lidmaatschap, de introductie, de contributie en andere deelnemersbedragen (indien deze niet in 

strijd zijn met de statuten), de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van 

uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw van de vereniging 

en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is. Het HR kan leden rechten en plichten 

opleggen, indien deze nodig zijn voor het doel van de vereniging of het bereiken hiervan. Het HR kan 

gewijzigd worden na een besluit van de algemene ledenvergadering. Deze wijzigingen moeten 

worden voorgesteld door het bestuur of door een schriftelijk verzoek van tenminste een/derde van 

de leden op de vergadering. Wanneer het voorstel niet van het bestuur komt kan de algemene 

ledenvergadering pas beslissen wanneer het bestuur de mogelijkheid heeft gehad naar het voorstel 

te kijken. Het HR mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de wet of de 

statuten, tenzij de wet of de statuten deze afwijking toestaan.  



 SLOTBEPALING  

Artikel 21 

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en het HR niet voorzien, beslist het bestuur.  

 

De statuten zijn opgesteld in Nijmegen. De toenmalige bestuursleden hebben zich geïdentificeerd en 

daarna de statuten doorgenomen met de notaris. De conceptakte is op tijd ontvangen en de 

toenmalige bestuursleden hebben hiermee ingestemd. De bestuursleden hebben de statuten 

ondertekend, gevolgd door de notaris.  


