
WIJZIGINGEN STATUTEN POSTELEIN 2019  
 
HS = huidige statuten 
NS = nieuwe statuten  
 
Naam (nieuw artikel 1 / huidig artikel 1): 
Geen veranderingen.  

• Echter moet dit worden verandert in Pedagogische Wetenschapen en Onderwijswetenschappen. De 
naam van het onderwijsinstituut is namelijk verandert.  

o T. van Egmond: Wij introduceren ons vanuit het hele onderwijsinstituut. Vanuit de FSR heb ik 
gehoord dat ze een verschuiving willen doen binnen de studies van de sociale faculteit. Het zou 
kunnen dat hierdoor een verschuiving komt binnen de onderwijsinstituten. Dit zou betekenen 
dat wij bijvoorbeeld een extra studie krijgen binnen de onderwijsinstituut.  

§ Linda: Eventueel kan hierdoor weer een naamwijziging komen.  
§ Kelsey: Kunnen we hierop inspelen? 
§ T. van Egmond: Je kan benaderen dat we ons introduceren als het onderwijsinstituut 

en dat ze ons moeten laten weten als ze hier een verschuiving in maken.  
§ Linda: Voor nu kunnen wij het niet anders maken. We gaan dit inderdaad aan B. 

Radstaak doorgeven.  
 
Zetel (nieuw artikel 2 / huidig artikel 1): 
Geen veranderingen. 
 
Doel (nieuw artikel 3 / huidig artikel 2): 

• ‘studie-activiteiten’ (HS) is vervangen door ‘studie gerelateerde-activiteiten’ 
o Spelfout: dit moet nog studie gerelateerde activiteiten worden  

 
Gewone leden (nieuw artikel 4 / huidig artikel 3): 

• ‘Gewone leden zijn natuurlijke personen die staan ingeschreven bij de studie pedagogische 
wetenschappen en/of onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen’ (HS) is vervangen door 
‘Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die staan ingeschreven bij een 
studie die valt onder het onderwijsinstituut: Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de 
Radboud Universiteit Nijmegen.’ (NS) 

o Toelichting: hierdoor vallen alle studies die vallen onder het onderwijsinstituut bij gewone 
leden, dus ook ALPO en PWPO. 

• ‘De secretaris van de vereniging houdt nauwgezet een register bij met alle namen en adressen van 
gewone, bijzondere en ereleden en van de donateurs’ (HS) is verandert ‘Het bestuur houdt een 
ledenadministratie (ook genoemd: ‘ledenregister’) bij van de leden, bijzondere leden, ereleden en 
begunstigers.’ (NS) 

o Hierdoor ligt de taak van de ledenadministratie niet standaard bij de secretaris, maar kunnen 
ook andere bestuursleden inzicht hebben in de ledenadministratie. Daarnaast omvat 
ledenadministratie alle gegevens van de leden, in plaats van ‘een register bij met alle namen en 
adressen’.  

 
Begunstigers (nieuw artikel 5 / huidig artikel 6 (donateurs)): 

• Donateurs zijn verandert in begunstigers. 
o Toelichting: De vorm van Vrienden van Postelein valt, als je kijkt naar de huidige statuten niet 

onder donateurs. Donateurs geven alleen geld en krijgen daar in principe geen diensten voor 
terug. Vrienden van Postelein mogen naar bepaalde activiteiten toekomen, waardoor zij er wel 
diensten voor terug krijgen. Bij begunstigers mogen zij wel diensten ervoor terug krijgen, dus 
daarom zijn donateurs verandert in begunstigers.  

§ T. van Egmond: Zoals ik het lees hebben begunstigers geen andere rechten en 
plichten dan leden? Zij kunnen naar alv’s komen en moeten jaarlijks contributie 
betalen.  

§ Linda: Zij betalen jaarlijks €5,- als zij meer willen betalen, mogen ze meer betalen. 
Maar zij hebben niet dezelfde rechten en plichten als leden, want zij mogen alleen 
naar formele activiteiten. Zij moeten wel nu jaarlijks € 5,- betalen, anders kan iemand 
levenslang (voor een klein bedrag) begunstiger worden.   

§ Thijs: Ik zou dan liever lid blijven, want voor € 7,50 meer, wat voor ons niet heel veel 
is, heb je alles.  



§ Linda: Dit is echter in ons beleidsplan al vastgesteld, dat deze regeling zou komen.  
§ I. van Wezel: Je kunt ze ook niet onder je leden houden omdat het ongunstig is voor 

je toetsing. Er moest ook een stop op, omdat je anders vriend van postleien kan 
worden voor € 5,- en je dat je hele leven lang dan kon zijn.  

§ Kelsey: je betaalt maar 7,50 euro meer om lid te zijn, maar je krijgt er wel meer voor.  
§ Linda: De meeste Vrienden van Postelein zijn vooral docenten nu, voor hen heeft het 

geen zin om naar een informele activiteiten te komen. 
§ Kelsey: Je wilt Vrienden van Postelein juist hebben, zodat afgestudeerden niet meer 

onder je leden vallen.  
§ I. van Wezel: Je kunt nadenken over wat je met Vrienden van Postelein wilt en wat je 

ermee wil bereiken, rekening houdend met wat de mensen willen. Als docent is dit 
prima. Stel ik studeer af, dan heb ik er zelf niet veel meer aan.  

§ T. van Egmond: Is het een idee dat er twee groepen komen, een die voor zoveel jaar 
betaald en een die jaarlijks betaald?  

§ Linda: Dit mag. In artikel 10.1 staat dat leden en begunstigers in verschillende 
categorieën kunnen worden ingedeeld, die ook verschillende bijdragen mogen 
betalen. Je zou dan een groep Vrienden van Postelein doen en ook een groep 
Vrienden van Postelein Plus, die ook naar informele activiteiten mogen komen.   

§ Kelsey: Dan ben je eigenlijk lid, alleen benoem je het anders. Het is iets om over na te 
denken.  

§ T. van Egmond: Dit is dan ook iets wat niet per se voor de statuten geld, want hier 
staat het prima. Voor de praktische overweging kun je kijken naar Vrienden van 
Postelein ten opzichte van docenten en oud-leden.  

 
Toelating (nieuw artikel 6 / huidig artikel 3.2): 
Dit kopje is alleen anders geformuleerd.  
 
Ereleden/bijzondere leden (nieuw artikel 7 / huidig artikel 3.1): 

• ‘Bijzondere leden zijn die natuurlijke personen die werkzaam zijn bij de Radboud Universiteit, staan 
ingeschreven bij de hogeschool van Arnhem en Nijmegen of bij een andere universiteit’ (HS) is 
verandert ‘Bijzondere leden zijn natuurlijke personen die ingeschreven staan bij een Hogeschool of 
Universiteit, uitgezonderd de natuurlijke personen zoals beschreven in artikel 4, lid 1.’ (NS) 

o Toelichting: De huidige statuten geven aan dat personen die aan de Radboud Universiteit 
studeren, maar een andere studie doen dan die valt onder het onderwijsinstituut Pedagogische 
Wetenschappen en Onderwijskunde geen lid kunnen worden bij Postelein. Dit is in de nieuwe 
formulering wel mogelijk.  

§ Linda: medewerkers worden echter nu niet meer opgenomen bij leden van Postelein.  
§ I. van Wezel: Medewerkers wil je ook niet bij je normale leden hebben in verband 

met de toetsing. Als je twee categorieën maakt bij begunstigers zou je medewerkers 
daar onder kunnen laten vallen.  

• Toegevoegd: ‘Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid’ (NS) 
• Toegevoegd: ‘En bijzonder lid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, tenzij in de 

statuten anders is bepaald’. (NS) 
 
 
Einde lidmaatschap/schorsing (nieuw artikel 8 / huidig artikel 4 (schorsing) en 5 (einde lidmaatschap)): 
Dit kopje is volledig herschreven/herzien.  

• Toegevoegd (artikel 8.1.I): ‘De vereniging kent twee soorten lidmaatschap…. Deze vier (4) jaar.’  
o Toelichting: Door het benoemen van de soorten lidmaatschap in de statuten werd het mogelijk 

om een limiet te zetten op het jaarlijkse lidmaatschap. Dit is gedaan om het aantal niet 
studerende studenten als lid van Postelein zo laag mogelijk te houden, wat belangrijk is voor 
de toetsing. Het limiet is hierbij gezet op zeven jaar.  

• Weggehaald artikel 5.2a (HS): ‘Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste 
oktober in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen veertien dagen 
schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit’. 

o Toelichting: Dit stuk is eruit gehaald, omdat het einde van het verenigingsjaar (uit de zin die 
hiervoor komt ‘Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar’) overeenkomt met 30 september. Dit is dus 
dubbelop.  



§ T. van Egmond: Dan staat de datum er niet bij?  
§ Linda: De datum is in principe het einde van het verenigingsjaar. Op 1 oktober start 

namelijk het nieuwe verenigingsjaar.  
§ T. van Egmond: Ik zou het wel handig vinden als de datum erbij staat, zodat mensen, 

als ze iets willen opzoeken over hun lidmaatschap, het hier kunnen vinden.  
§ I. van Wezel: Ik zou het toevoegen in het HR, omdat deze makkelijker te wijzigen 

zijn 
§ Linda: Goed punt, we voegen dit punt toe in het HR.  
 
§ Hugo: Gaat de regeling van zeven jaar in bij de nieuwe leden of bij alle leden die wij 

hebben? 
§ I. van Wezel: Je gaat alle mensen, die nu meer dan zeven jaar lid zijn, mailen dat hun 

lidmaatschap wordt stopgezet. Wanneer je geen reactie krijgt, ga je ervanuit dat het 
akkoord is dat hun lidmaatschap wordt stopgezet. Er zijn namelijk ook veel inactieve 
mails of ‘spookleden’ die je op deze wijze ook uitschrijft.  

§ T. van Egmond: Ik denk dat het ook goed is om het vanaf nu te doen, zodat inderdaad 
oude leden er uit gaan.  

§ Linda: Dit nemen we mee.  
 

• Weggehaald artikel 5.3 (HS): ‘…, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie 
weken’.  

o Toelichting: Postelein maakt geen gebruik van een opzeggingstermijn.  
• Weggehaald artikel 5.3 (HS): ‘Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).’ 
• Toegevoegd artikel 8.4.a (NS): ‘Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap … is geworden of 

medegedeeld.’ 
o Hiervoor volgde een discussie. De conclusie van de betekenis van dit lid is als volgt: ‘Het 

eerste deel geld voor verzwaringen van het lidmaatschap, buiten geldelijke verzwaringen 
(contributie), bijvoorbeeld dat alle leden opeens kamerdiensten moeten draaien. Leden mogen 
dan zeggen dat zij hun lidmaatschap per direct willen opzeggen. Bij het tweede deel gaat het 
om geldelijke verzwaringen. Dit houdt in dat de contributie wordt verhoogd. Wanneer de 
contributie wordt verhoogt mogen leden niet per direct hun lidmaatschap stopzetten’.  

• Weggehaald artikel 5.4 (HS): ‘Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten 
worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen.’  

o Toelichting: Dit is, aangezien dit eruit is gehaald, verandert in dat het besluit met de 
meerderheid van de stemmen moet worden genomen. Dit komt overeen met alle stemmingen 
die wij in principe doen.  

§ Linda: Dit hebben wij gedaan om één lijn te trekken binnen de statuten omtrent 
stemmingen.  

 
Schorsing (nieuw artikel 8.8 / huidig artikel 4) 
Dit kopje is anders geformuleerd. 

• De duur van de schorsing is verandert van ‘ten hoogste één maand’ (HS) in ‘periode van maximaal zes 
(6) maanden’.  

• Toegevoegd: ‘Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering’ 
• Toegevoegd: ‘…, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan’.  

 
Einde van rechten en verplichtingen van begunstigers (nieuw artikel 9) 
Dit kopje is nieuw toegevoegd. Dit komt doordat de donateurs zijn verandert in begunstigers.  
 
Jaarlijkse bijdragen (nieuw artikel 10 / huidig artikel 7) 

• Weggehaald artikel 7.1 (HS): ‘De geldmiddelen van de vereniging … het voorrecht van 
boedelbeschrijving’.  

o Toelichting: Dit was een onduidelijk stuk, wat tegenwoordig niet meer in de statuten hoeft 
worden opgenomen. 

• Toegevoegd artikel 10.1 (NS): ‘De leden en de begunstigers … wettelijk opgedragen aan het bestuur’. 
o Toelichting: Leden en begunstigers kunnen nu in verschillende categorieën worden ingedeeld, 

die verschillende bijdrages moeten betalen. Zij kunnen dan ook verschillende rechten en 
plichten hebben.  



• Toegevoegd artikel 10.2 (NS): ‘Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.’ 

o Toelichting: Door deze zin toe te voegen zou het bestuur ervoor kunnen kiezen om in 
bijzondere gevallen tegen een persoon te zeggen dat hij/zij de contributie niet hoeft te betalen.  

• ‘Een lid is bovendien … door de algemene vergadering zijn goedgekeurd’  
o I. van Wezel: Als je omslagen verandert in deelnamebijdragen wordt dit stuk al duidelijker.  
o T. van Egmond: Het gaat er meer om dat het door de alv moet worden goedgekeurd. 
o Linda: De instemming hiervan gebeurt wanneer de alv instemt met de begroting. 
o T. van Egmond: Maar je begroot alleen de uitgaven, niet de inkomsten.  
o I. van Wezel: Nu keur je met de begroting goed dat je bijvoorbeeld € 600,- krijgt voor de 

commissie en je stemt er dan mee in dat er soms extra geld moet worden betaald.  
o Linda: We moeten kijken of dit uit de statuten mag en dit in het HR kunnen opnemen 
o I. van Wezel: Je zou de volgende zin in het HR kunnen toevoegen: ‘Deelnemers dienen een 

bijdrage te leveren wanneer het voor de organisatie van een activiteit vereist is.’ 
 
Bestuur (nieuw artikel 11 / huidig artikel 8) 

• ‘Het bestuur bestaat uit ten minste vier natuurlijker personen’ (HS) is vervangen door ‘Het bestuur 
bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen’.  

o Toelichting: om een bestuur te mogen laten besturen zijn alleen de voorzitter, secretaris en 
penningmeester nodig. Hierom is dit teruggezet naar drie personen.  

§ T. van Egmond: Ik snap het, maar het is gek. Als je bestuur bent en je hebt niet 
genoeg opvolgers, kun je met drie zeggen dat het prima is, terwijl dat het niet is.  

§ I. van Wezel: Vorig jaar hadden we deze overweging ook. Wij vonden vier beter, 
omdat, met hoe Postelein er nu voorstaat, het enigszins nog draaibaar is.  

§ T. van Egmond: Met z’n vijven is ook al pittig genoeg.  
§ Kelsey: Wij twijfelden ook, maar dan kunnen we het beter veranderen in vier.  
§ I. van Wezel: Zeker nu je merkt dat opvolgers vinden steeds moeilijk is, moet je, als 

je het verandert in vier, wel streven naar vier bestuursleden.  
Conclusie: het wordt veranderd in vier.  

• Weggehaald artikel 8.3b (HS): ‘De voorzitters van commissies worden benoemd door het bestuur’. 
o Toelichting: De notaris heeft het advies gegeven om alles omtrent commissies in het HR op te 

nemen, in plaats van in de statuten.   
• Weggehaald artikel 8.3d (HS): ‘De secretaris of penningmeester wordt benoemd tot vice-voorzitter. 

o T. van Egmond: Waarom is dit weggehaald? Ik zie het niet voor me dat een commissaris ook 
vice-voozitter is, met alles wat er speelt. Postelein gaat ook niet naar een situatie dat je zeven 
bestuursleden hebt en dat het een losse functie wordt.  

o I. van Wezel: Sommige verenigingen hebben wel dat een commissaris vice-voorzitter is. Ik 
zou het erin houden dat iemand vice-voorzitter wordt.  

o Kelsey: Je hebt dan wel de optie, dat wanneer het wel nodig is dat een commissaris vice-
voorzitter wordt, dat dat mag.  

o T. van Egmond: Ik zou het wel ergens in je statuten opnemen en niet eruit halen. 
o Linda: We gaan proberen of dit kan worden getrokken naar bestuur, in andere gevallen kon dit 

soms niet en zit je vast aan het dagelijkse bestuur (bijvoorbeeld artikel 13).  
o I. van Wezel: Je kunt kijken hoe andere verenigingen dit doen, die wel een commissaris als 

vice-voorzitter hebben.  
 
Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing (nieuw artikel 12 / huidig artikel 8) 

• ‘Een schorsing die niet binnen een maand is gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die 
termijn’ (HS) is verandert in ‘Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolg wordt door een 
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn’. (NS) 

• Artikel 12.2 (NS) is anders geformuleerd. Hierbij moet nog worden toegevoegd hoe onze aftreding 
verloopt.  

o I. van Wezel: Op dit moment krijgt het bestuur decharge door het goedkeuren van financiële 
stukken. Dit is uit de statuten gehaald (zie artikel 16 nieuwe statuten). Ik zou wel ergens 
neerzetten hoe dit gebeurd. In de oude statuten stond dit bij artikel 12.5  

o Linda: Goed punt. We gaan dit toevoegen bij jaarverslag (artikel 16) of bij dit artikel.  
• Toegevoegd artikel 12.3 (NS) 

o Toelichting: Dit is een compleet rijtje met informatie wanneer het bestuurslidmaatschap 
eindigt. ‘Door schriftelijke ontslagneming’ was ook al opgenomen in de huidige statuten, de 
rest is aangevuld. Bij ‘Door schriftelijke ontslagneming’ werd echter een opzegtermijn van ten 



minste drie maanden benoemd in de huidige statuten. In de nieuwe statuten is dit eruit gelaten, 
aangezien dit ook in ons HR staat.  

 
Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur (nieuw artikel 13 / huidig artikel 8.4)  

• Toegevoegd artikel 13.1 (NS): ‘Het bestuur kan voor ieder … kunnen worden vervuld.’ 
• Toegevoegd artikel 13.2 (NS): ‘Van het verhandelde in … een besluit niet beslissend.’ 

o Toelichting: Over dit puntje zijn wij nog in discussie met de notaris. Dit komt doordat het voor 
ons niet handig is om de notulen van elke vergadering die wij als bestuur voeren te 
ondertekenen.  

• Toegevoegd artikel 13.3 (NS): ‘Bij huishoudelijk reglement kunnen … het bestuur worden gegeven.’ 
o Toelichting: Dit is een standaardzin die in de statuten moest worden toegevoegd, vanwege het 

systeem van de wet.  
 
Bestuurstaak – Vertegenwoordiging (nieuw artikel 14 / huidig artikel 8) 

• ‘Indien het aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang 
ten minste twee bestuursleden in functie zijn.’ (HS) is vervangen door ‘mocht(en) in het bestuur om 
welke reden dan ook één of meerder leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of 
vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur’ (NS).  

o T. van Egmond: Spreekt één bestuurslid niet tegen het hierboven toegevoegde puntje dat 
voorzitter en penningmeester niet dezelfde functie mogen bekleden? 

o Linda: goede inderdaad, we gaan dit veranderen in twee bestuursleden.  
• Toegevoegd artikel 14.4/14.5 (NS). Dit komt deels overeen met artikel 8.8 en 8.9 (HS). In de nieuwe 

statuten is dit uitgebreid, dit is hoe de wet het nu voorschrijft. Een aantal dingen zullen waarschijnlijk 
nooit op ons van toepassing zijn, maar de Rechtswinkel adviseerde om het er in te laten staan.  

 
Vertegenwoordiging (nieuw artikel 15 / huidig artikel 9) 

• ‘Het bestuur alsmede elk van de mogelijke combinaties van twee van de drie (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) dagelijkse bestuursleden, zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen’ (HS) is 
verandert in ‘De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende 
bestuursleden’.  

o Toelichting: Door deze verandering zou ook de Commissaris PR bijvoorbeeld de contracten 
mogen ondertekenen en niet alleen de voorzitter/secretaris/penningmeester.  

• Toegevoegd artikel 15.3: ‘Voor de verlening van een volmacht aan een derde is instemming vereist van 
alle bestuursleden’.  

 
Commissies (huidig artikel 10) 
Toelichting: Dit kopje is in de nieuwe statuten eruit gelaten. De notaris heeft hierbij het advies gegeven om alles 
omtrent de commissies op te nemen in het huishoudelijk reglement in plaats van in de statuten.  
 
Jaarverslag – rekening en verantwoording (nieuw artikel 16, oud artikel 11/12) 

• ‘Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) 
gehouden’ (artikel 12.1 HS) is verandert in ‘Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes 
(6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn door de algemene 
vergadering, zijn jaarverslag …. ‘ 

• Weggehaald artikel 12.2 (HS): ‘uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering’  
• Toegevoegd artikel 16.5 (NS): ‘Van het vorenstaande dient de commissie het bestuur van de vereniging 

op de hoogte te stellen’.  
o Toelichting: Dit is toegevoegd, zodat het bestuur overzicht behoudt over wat de 

kascontrolecommissie uitvoert en dat het bestuur op de hoogte wordt gebracht over de kosten 
die gemaakt zullen worden, wanneer de kascontrolecommissie een externe erbij wil betrekken.  

• Artikel 12.5 (HS) ‘Indien de goedkeuring van de rekening… vereniging nodig geacht worden.’ is 
vervangen door ‘De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, maar slechts door de benoeming van een andere commissie’ (NS) 

o Dit is een aanzienlijke wijziging, maar de notaris heeft aangegeven dat dit op hetzelfde 
neerkomt, omdat het in de wet zo staat beschreven.  

• Weggehaald artikel 12.4 (HS): ‘Goedkeurig door de algemene vergadering van de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt.’ 

o Naar dit puntje wordt nog gekeken 



• ‘Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en die bedoeld in artikel 11 gedurende tien jaar 
te bewaren.’ (artikel 11.3 HS) is vervangen door ‘Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de 
leden 2 en 3 zeven (7) jaar lang te bewaren’.  

o Toelichting: de wet is hierin verandert.  
 

Algemene vergadering (nieuw artikel 17 / huidig artikel 13 en 14)  
• Toegevoegd artikel 17.1 (NS): ‘Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.’ 
o Toelichting: Dit is een standaardzin. Deze zorgt ervoor dat taken, wanneer ze niet aan het 

bestuur zijn opgedragen, uitgevoerd kunnen worden door de alv. Wanneer deze zin erin niet 
staat, mag officieel niemand de taken waar het hier om gaat uitvoeren.  

• Toegevoegd artikel 17.2 (NS): ‘Jaarlijkse, uiterlijk zes (6 maanden) … voor het volgende 
verenigingsjaar’.  

o Toelichting: Over dit kopje waren wij het nog niet eens met de notaris. Het jaarverslag en het 
financiële jaarverslag worden namelijk niet in dezelfde (jaar)vergadering besproken.  

§ I. van Wezel: Let hierbij ook op de kascontrolecommissie. Deze wordt normaal 
gesproken met financieel jaarverslag gedaan, maar stel er is een vergadering eerder 
dan kan het ook fijn zijn om hier speling in te hebben.  

• Toegevoegd artikel 17.4 (NS): ‘overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse 
waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen dan anderen belasten met 
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen’.  

• Weggehaald artikel 14.1b: ‘Besluiten kunnen alleen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, over onderwerpen van de agenda’.  

o I. van Wezel: Het is juist fijn om alleen over punten van de agenda besluiten te  mogen nemen, 
omdat leden dan van te voren tijd hebben om zich in te lezen en niet overrompeld worden.  

o T. van Egmond: Als je dit eruit haalt, kan dit ook ten koste gaan van de kwaliteit van 
discussies.  

 
Toegang en stemrecht (nieuw artikel 18 / huidig artikel 14) 

• ‘Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering’ (artikel 14.1 HS) is verandert in ‘Toegang 
tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers’. (artikel 18 
NS) 

o T. van Egmond: Nodig je de begunstigers ook uit voor de alv’s?  
o Linda: We nodigen niet alle begunstigers uit. Wanneer je overstapt naar de tweedeling bij 

begunstigers van bijvoorbeeld docenten en oud-studenten, dan zou je kunnen zeggen dat je de 
oud-studenten wel uitnodigt, omdat zij hier al meer ervaring mee hebben.  

• Toegevoegd artikel 18.1 (NS): ‘Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.’ 
 
Voorzitterschap – notulen (nieuw artikel 19 / huidig artikel 15) 

• Toegevoegd artikel 19.1 (NS): ‘Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter … voorziet de 
vergadering zelf daarin.’ 

• ‘… der vereniging notulen opgemaakt die in de volgende algemene vergadering worden geagendeerd 
(artikel 15.2 HS) is verandert in ‘… die door de voorzitter en notulist worden vastgesteld en 
ondertekend.’ (artikel 19.2 NS).  

o Toelichting: Dit is een wettelijke eis dat dit op de manier, zoals in het in de nieuwe statuten 
staat beschreven, wordt beschreven.  

§ T. van Egmond: De alv heeft dus geen inspraak op de notulen. De notulen hoeven niet 
worden doorgenomen, dus alles wat Cilla zou typen en de rest van het bestuur vindt 
het goed, dan is dat akkoord. Dat is onlogisch.  

§ Linda: We gaan proberen dit te veranderen.  
• Toegevoegd artikel 19.2 (NS): ‘Zij die vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal 

van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis 
van de leden gebracht.  

o Toelichting: Op het moment dat het bestuur een rechtszaak zou willen starten, dan geeft deze 
zin aan dat er iemand kan komen om tijdens de alv te notuleren (notarieel proces-verbaal 
opmaken). De statuten kunnen dan worden gebruikt in de rechtszaak.  

 
 
 
Besluitvorming van de algemene vergadering (nieuw artikel 20 / huidig artikel 14) 



• Toegevoegd artikel 20.1 (NS): ‘Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel’.  

o I. van Wezel: Wanneer je alleen nog mag stemmen over dingen die op de agenda staan, is dit 
lid niet meer van toepassing.  

• ‘Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige 
stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen’ 
(artikel 14.5 HS) is verandert in ‘Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.’ 
(artikel 20.4) 

o Toelichting: Dit betekent hetzelfde.  
§ Hugo: Hierdoor zeg je dat blanco stemmen en onthouding van stemmen hetzelfde is, 

maar dat is niet waar.  
§ I. van Wezel: Stel je hebt 20 stemmen, waarvan er 5 onthouden worden, dan is je 

quorum 15. Zijn dit echter 5 blanco stemmen, dan is je quorum nog gewoon 20.  
§ Linda: We nemen dit mee.  

• Artikel 14.4 (HS) is verandert in artikel 20.5 (NS).  
Toegevoegd artikel 20.6 (NS): ‘Indien de stemmenstaken over een voorstel niet rakende de verkiezing 
van personen, dan is het verworpen.’  

o Toelichting: Het begin van artikel 14.4 (HS) en artikel 20.5 (NS) is hetzelfde. In de nieuwe 
statuten zijn de stemmingen rondom personen apart genomen van de stemmingen rondom 
zaken. Daarnaast is het volgende verandert: in de nieuwe statuten vinden na een tweede 
stemming herstemming plaats, in de oude statuten staakten de stemming na de tweede 
herstemming.  

• Artikel 20.5 (NS): ‘heeft’ in de eerste zin moet nog vervangen worden door ‘vindt’.  
• ‘Stemming over zaken gebeurt mondeling, over personen schriftelijk.’ (artikel 14.3 HS) is verandert in 

‘Alle stemmingen geschieden schriftelijk, tenzij de voorzitter een mondelinge stemming gewenst acht 
of één van de stemgerechtigden dat vóór de stemming verlangt.’ (artikel 20.7 NS) 

o Toelichting: in de alv’s die Postelein houdt wordt eigenlijk altijd schriftelijk gestemd. Door 
middel van deze verandering volgen wij dan de statuten op en is het altijd nog mogelijk om 
een mondelingen stemming te voeren.  

• Toegevoegd artikel 20.7 (NS): ‘Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.’  
• Toegevoegd artikel 20.8 (NS): ‘Voor de toepassing van deze bepaling tellen geschorste leden niet mee.’  

Weggehaald artikel 14.2 (HS): ‘Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het 
notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.’ 

• Toegevoegd artikel 20.9 (NS): ‘Zolang in een algemene vergadering … niet in acht genomen’.  
 
Bijeenroeping algemene vergadering (nieuw artikel 21 / huidig artikel 13) 

• Het termijn voor de bijeenroeping van de algemene vergadering is verandert van acht dagen (artikel 
13.1 HS) in zeven dagen (artikel 21.1 NS) 

• De manier van bijeenroepen is verandert in ‘De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden volgens 
het ledenregister bedoeld in artikel 4.’ (artikel 21.1 NS). Dit komt in plaats van ‘ad valvas’ etc. (artikel 
13.1 HS).   

• ‘Het bestuur maakt de agenda, uiterlijk vijf dagen voor de vergadering ‘ad valvas’ bekend, op de wijze 
als hiervoor in artikel 13 lid 1 is omschreven.’ (artikel 14.1c HS) is verandert in ‘Bij de oproeping 
worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.’ 

 
Statuten (nieuw artikel 22 / huidig artikel 16) 

• Weggehaald artikel 16.1 (HS): ‘De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet 
tenminste veertien dagen bedragen.’ 

• Toegevoegd artikel 22.2 (NS): ‘Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden 
toegezonden.’ 

• Weggehaald artikel 18 (HS): ‘De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen 
en een doorlopend tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van 
Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.’ 

o Toelichting: dit is vastgelegd in de wet, dus dit hoeft niet in de statuten.  
 
Ontbinding (nieuw artikel 23)  

• In de huidige statuten is, om een besluit te mogen nemen omtrent ontbinding 2/3 van de stemmen in een 
vergadering waar ten minste 3/4 van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit is in de 



nieuwe statuten verandert naar 2/3 van de stemmen in een vergadering waar ten minste 2/3 van het 
aantal leden aanwezig is. 

o Toelichting: het is nu in één lijn getrokken door de statuten heen, of te wel voor zowel een 
statutenwijziging als voor ontbinding moeten 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn.  

§ I. van Wezel: Je kunt deze gelijk trekken, maar daarmee laat je zien dat de gevolgen 
van de statutenwijziging even zwaar gelden als de gevolgen van ontbinding. Naar 
mijn idee gaan de gevolgen van ontbinding verder dan de gevolgen van statuten.  

§ Linda: Je zou dan ook 2/3 aanwezigheid bij statutenwijziging eruit kunnen halen.  
§ I. van Wezel: Dat zou ik niet doen, want dan kun je met een heel weinig aantal leden 

ook je statuten wijzigen.  
§ T. van Egmond: Dat zou ik ook niet doen.  

• ‘Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door 
het bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen.’ (artikel 19.4 (HS)) is verandert in ‘Tenzij de 
algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur’. (artikel 23.4 (NS)). 

• ‘Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen 
zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.’ (artikel 19.5 (HS)) is 
verandert in ‘Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter 
ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.’  

• Weggehaald artikel 19.6 (HS): ‘Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging 
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.’ 

o Toelichting: Dit is bij de wet zo geregeld, dus dit was niet nodig om in onze statuten op te 
nemen.  

• Weggehaald artikel 19.6 (HS): ‘De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard 
door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke rechtspersoon, gedurende tien jaar na de 
vereffening.’  

o I. van Wezel: Ik zou in de statuten vermelden wie de boeken en bescheiden van de vereniging 
bewaren, omdat dit wel tien jaar bewaard moet blijven.  

o Linda: Goed punt.  
 
Huishoudelijk reglement / diversen (nieuw artikel 24 / huidig artikel 20) 

• Artikel 20.1 (HS) is samengevat geschreven tot ‘De algemene vergadering kan een huishoudelijk 
reglement vaststellen.’ (artikel 24.1 (NS)).  

• Weggehaald artikel 20.3 (HS): ‘Wijziging van het huishoudelijk reglement … over deze wijziging te 
beraden.’  

o Toelichting: Dit kan in het HR worden opgenomen.  
§ T. van Egmond: Moet hier niet bij worden genoemd dat ook de zaken van commissies 

in het HR worden benoemd? 
§ Linda: Dit valt als het goed is onder ‘De algemene vergadering kan een HR 

vaststellen’.  
• Toegevoegd artikel 24.3 (NS): ‘Waar in deze statuten wordt gesproken over schriftelijk dient daaronder 

tevens te worden verstaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel, tenzij de wet zich 
daartegen verzet.  

 
Slot  

• Weggehaald artikel 21 (HS): ‘In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk 
reglement voorziet, beslist het bestuur’.  

o Toelichting: dit is de wet, dus dat hoeft niet worden opgenomen in de statuten.  
 


