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STATUTEN DER LEIDSCHE PHARMACEUTISCHE STUDENTEN-

VEREENIGING „AESCULAPIUS” 

 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging  

„Aesculapius”, Afdeling Leiden van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische 

Studenten Vereniging. De verkorte naam van de vereniging luidt: L.P.S.V. 

„Aesculapius”. 

2. Zij is gevestigd te Leiden. 

 

DUUR EN VERENIGINGSJAAR 

Artikel 2. 

1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 

2. Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met een en dertig mei. 

 

DOEL 

Artikel 3. 

1. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van haar leden en 

het verzorgen van activiteiten die een aanvulling zijn op en een relatie hebben met 

de studie Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Bio-Pharmaceutical Sciences en/of 

Farmacie. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

 a. het organiseren van voordrachten, excursies en andere activiteiten;  

 b. het bevorderen van het contact tussen de leden;  

 c. andere wettige middelen. 

 

LEDEN, ERELEDEN, REUNISTEN EN DONATEURS 

Artikel 4. 

1. De vereniging kent leden, ereleden, een erevoorzitter, reünisten en donateurs. 

2. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden zijn de ereleden en de 

erevoorzitter daaronder begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

 

Artikel 5. 

1. Zij die als student in de Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Bio-Pharmaceutical 

Sciences en/of Farmacie aan de Universiteit Leiden staan ingeschreven, kunnen lid 

zijn van de vereniging.  

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van alle leden, ereleden, 

reünisten en donateurs zijn opgenomen. 

 

Artikel 6. 

1. Zij die het lidmaatschap van de vereniging wensen te verkrijgen, dienen zich 

daartoe aan te melden bij de ab-actis van het bestuur. 

 Aanmelding voor het lidmaatschap geldt tevens als aanmelding voor het 
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lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten 

Vereniging (hierna ook aan te duiden als: K.N.P.S.V.), handelsregisternummer 

40446121.   

2. De algemene ledenvergadering beslist omtrent de toelating van leden. De algemene 

ledenvergadering beslist gelijktijdig – krachtens de statuten van de K.N.P.S.V. – 

omtrent de toelating tot laatstgenoemde vereniging. 

3. Bij niet-toelating tot de vereniging en/of de K.N.P.S.V. heeft men recht van beroep 

op de algemene vergadering van de K.N.P.S.V.. 

 De betrokkene heeft het recht te worden gehoord in die vergadering. 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 7. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door het overlijden van het lid; 

 b. door opzegging van het lid; 

 c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten van 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; 

 d. 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, dan wel door zijn gedragingen de 

goede naam van de vereniging in gevaar brengt. 

2. 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 

opzeggingstermijn 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. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden, bij de 

ab-actis van het bestuur. Deze zal het desbetreffende lid een bevestiging van 

ontvangst sturen. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige leden 2 en 3 doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 

waartegen was opgezegd. 

5. 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. 

6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

8. 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 vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit 
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beroep open op de algemene ledenvergadering. 

 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. 

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

10. Het bestuur is bevoegd een lid uit de rechten van het lidmaatschap te schorsen voor 

een periode van maximaal één jaar, wanneer het betrokken lid zijn verplichtingen 

jegens de vereniging niet nakomt, in strijd met statuten, reglementen of besluiten 

der vereniging handelt, de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel door 

zijn gedragingen de goede naam van de vereniging in gevaar brengt. Gedurende de 

schorsing blijven de plichten aan het lidmaatschap verbonden onverminderd 

voortduren. 

 Het betrokken lid staat beroep open op de algemene ledenvergadering. 

 Het bestuur kan de schorsing tussentijds opheffen indien de gronden waarop het 

schorsingsbesluit berustte, zijn komen te vervallen. 

11. Een beroep, zoals gesteld in leden 8 en 10 van dit artikel, wordt verworpen indien 

ten minste twee derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen voor de 

ontzetting of schorsing is. 

 

ERELEDEN 

Artikel 8. 

1. Ereleden van de vereniging zijn zij aan wie het erelidmaatschap van de vereniging 

is aangeboden en die dit hebben aanvaard. 

2. Een besluit tot aanbieding van het erelidmaatschap kan worden genomen op een 

daartoe strekkend voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden of, als dit 

minder is, van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een 

tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in een voltallige vergadering, in een 

vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar de aanbieding 

van een erelidmaatschap aan de orde zal worden gesteld. 

3. Het bestuur zal tot de aanbieding van een erelidmaatschap overgaan indien een 

daartoe strekkend voorstel door de algemene ledenvergadering wordt aangenomen 

met ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 

4. Aan één der ereleden kan het erevoorzitterschap worden aangeboden. 

 De procedure hiervoor is de zelfde als vermeld in de leden 2 en 3 van dit artikel. 

5. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 

6. Het erelidmaatschap casu quo erevoorzitterschap eindigt door overlijden of 

opzegging door de betrokkene of door opzegging namens de vereniging. 

 De procedure voor laatstbedoelde opzegging is dezelfde als vermeld in de leden 2 

en 3 van dit artikel. 

7. Ereleden hebben het recht alle activiteiten van de vereniging bij te wonen, met 

uitzondering van de bestuursvergaderingen. 
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REÜNISTEN 

Artikel 9. 

1. Reünisten zijn voormalige leden van de vereniging die als doctoraal- of 

masterstudent afgestudeerd zijn in de Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Bio-

Pharmaceutical Sciences en/of Farmacie aan de Rijksuniversiteit Leiden of 

Universiteit Leiden. 

2. Voormalige leden die aan geen van de opleidingen Bio-Farmaceutische 

Wetenschappen, Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie als doctoraal- of 

masterstudent zijn afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden of Universiteit 

Leiden, kunnen een schriftelijk verzoek bij het bestuur indienen om als reünist 

erkend te worden. 

3. Het reünistschap wordt op dezelfde wijze beëindigd als het lidmaatschap, zoals 

beschreven in artikel 7. 

4. Reünisten kunnen voor specifieke activiteiten van de vereniging worden 

uitgenodigd. 

 

DONATEURS 

Artikel 10. 

1. Donateurs zijn zij, die aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen. 

 Het bestuur beslist omtrent toelating als donateur. 

2. Donateurs kunnen voor specifieke activiteiten van de vereniging worden 

uitgenodigd. 

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

Artikel 11. 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de 

omvang door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. 

 Zij kunnen daartoe in categorieën worden onderverdeeld die een verschillende 

bijdrage betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

3. Ingevolge een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, kunnen 

aan de leden bijzondere heffingen worden opgelegd. 

 

BESTUUR - samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag 

Artikel 12. 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht personen, die uit hun 

midden een praeses, een ab-actis en een quaestor aanwijzen. 

2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de 

vereniging benoemd. De algemene ledenvergadering stelt tevens het aantal der 

bestuurders vast. 

3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.  

 Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een 
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meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. 

4. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene ledenvergadering 

niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de 

schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 

algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman 

doen bijstaan. 

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal dertien maanden. 

 Een aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In geval tussentijds de 

functie van praeses vacant wordt, treedt een ander bestuurslid als zodanig op. 

 In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, met dien verstande, dat 

het bestuur verplicht is bij het ontstaan van een vacature een algemene 

ledenvergadering bijeen te roepen, teneinde in de vacature te voorzien. 

 Het bestuur doet voor iedere vacature een niet bindende voordracht. 

 Slaagt het bestuur niet in het opstellen van een voordracht, dan stelt het de leden ten 

minste twee weken vóór de vergadering, waarin de vacature aan de orde komt, 

hiervan in kennis op de wijze als is aangegeven in artikel 18 lid 3 voor bijeenroepen 

van de algemene ledenvergadering.  

6. Een niet-voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 

7. In geval van tussentijds aftreden van de quaestor zal deze op de algemene 

ledenvergadering, waarin de benoeming van zijn opvolger aan de orde komt, 

rekening en verantwoording afleggen over het door hem gevoerde beleid, 

behoudens uitstel verleend door de algemene ledenvergadering. 

 Het bepaalde in artikel 18 leden 2 tot en met 4 van deze statuten zal dan zoveel 

mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn. 

 

BESTUUR - bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming 

Artikel 13. 

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur moet minimaal een dag van 

tevoren aangekondigd worden, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering 

niet meegerekend. Dit gebeurt schriftelijk, onder opgave van de dag, het 

aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen 

onderwerpen (agenda).  

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door 

degene die de vergadering bijeenroept. 

4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden 

kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder geen volmacht verlenen om zich in 

de vergadering te laten vertegenwoordigen. 

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. 

 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de 

besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering 
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doorslaggevend. 

 

BESTUUR - leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering 

Artikel 14. 

1. De praeses leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de 

vergadering zelf in haar leiding. 

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de 

vergaderingen worden gehouden. 

3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 

over de uitslag van een stemming is beslissend. 

 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd 

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken 

van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 

stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige 

dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden 

door de ab-actis of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen 

persoon. 

 De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist 

van de vergadering ondertekend. 

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als 

alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. 

 

BESTUUR - taken en bevoegdheden 

Artikel 15. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is 

tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem 

opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, 

naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een 

administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 

verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

 Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

gedurende zeven jaren te bewaren. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan 

van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de 

schuld van een derde verbindt. 

 Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering voor het 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze 



7 

beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden 

tegengeworpen. 

 Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit 

plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

3. De algemene ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te 

omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een 

dergelijk besluit van de algemene ledenvergadering wordt onmiddellijk aan het 

bestuur medegedeeld. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep 

worden gedaan. 

 

BESTUUR - vertegenwoordiging 

Artikel 16. 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de praeses, de ab-actis of 

de quaestor. 

3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende 

volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als 

afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer 

bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen aanwijzen om 

de vereniging te vertegenwoordigen. 

 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 17. 

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. 

2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen 

zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn 

door de algemene ledenvergadering. 

 In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet 

het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens 

van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen 

verenigingsjaar gevoerde bestuur. 

 Tevens worden in deze vergadering nieuwe bestuursleden benoemd, voor zover dit 

niet betreft tussentijdse vacatures. 

3. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie van ten minste 

twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

 Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste veertien dagen 

voor de dag, waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin 

deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. Als de algemene 

ledenvergadering eerder dan zestien dagen na het einde van het verenigingsjaar 



8 

plaatsvindt, doet het bestuur de stukken uiterlijk twee dagen na de dag waarop het 

verenigingsjaar ten einde is gekomen, toekomen aan de commissie.  

 De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene 

ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het 

oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op 

kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken 

en bescheiden der vereniging te geven. 

 

Artikel 18. 

1. Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering, bedoeld in het vorige artikel, 

worden de algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur, zo 

dikwijls het dit wenselijk oordeelt. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste vijfentwintig leden of, als dit minder is, een 

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) 

gedeelte van de stemmen in een voltallige vergadering, is het bestuur verplicht tot 

het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer 

dan vier weken.  

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 

de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering 

overgaan. 

3.  De oproeping tot de algemene ledenvergadering vindt plaats door middel van een 

schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. 

 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene 

ledenvergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der 

aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van 

de stemmen, zich daartegen verzet. 

 

Artikel 19. 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden en ereleden, de 

personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, 

die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft 

één stem. 

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene ledenvergadering 

stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met 

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene ledenvergadering. 

4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de 

algemene ledenvergadering worden gehouden, tenzij ten minste twee derde (2/3) 

van de leden ter vergadering anders bepaalt. 

5. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de 
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algemene ledenvergadering genomen met inachtneming van het navolgende. 

 Een blanco stem wordt geacht te zijn uitgebracht. 

 Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, vindt herstemming plaats tussen diegenen op wie het meeste en op één 

na meeste stemmen zijn uitgebracht. 

 Indien de stemmen staken rakende een verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

 Indien de stemmen staken niet rakende een verkiezing van personen, dan is het 

voorstel verworpen. 

 Een besluit kan niet tot stand komen indien blanco stemmen de volstrekte 

meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen uitmaken. 

6. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid een volmacht geven 

namens hem te stemmen. Een stemgerechtigd lid mag slechts één volmacht doen 

gelden tijdens de algemene ledenvergadering. Volmachten worden uitgebracht op 

de wijze zoals in het huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld. 

 

Artikel  20. 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de praeses of, bij diens 

afwezigheid, door een ander aanwezig bestuurslid, tenzij twee derde (2/3) van de 

algemene ledenvergadering anders bepaalt. 

 Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter der algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat 

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 

inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 

vastgelegd voorstel. 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door 

de ab-actis of door een door de voorzitter van de algemene ledenvergadering 

aangewezen persoon. 

 Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 

vastgesteld en ten blijken daarvan door de voorzitter en de notulist van die 

vergadering ondertekend. 

 

COMMISSIES 

Artikel  21. 

De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen voor bepaalde met name te 

noemen werkzaamheden commissies benoemen. Deze commissies zijn aan de algemene 

ledenvergadering respectievelijk aan het bestuur verantwoording schuldig. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 22. 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, genomen op voorstel van het bestuur of tenminste 

vijfentwintig leden, of als dit minder is, een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 

het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in een voltallige 

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 
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de statuten zal worden voorgesteld. 

 Een afschrift van de voorgestelde statutenwijziging dient de leden tenminste zeven 

dagen voor de vergadering bereikt te hebben. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de 

dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 

leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van 

ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Voor stemming tot 

statutenwijziging kan geen volmacht verleend worden. 

In die vergadering moet ten minste een twintigste (1/20) van de leden aanwezig 

zijn, met een minimum van vijftien stemgerechtigde leden. 

 Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan een nieuwe algemene 

ledenvergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen 

met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, 

onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige leden. Bij de 

oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een 

besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet 

later dan twaalf weken na de eerste vergadering gehouden. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat: 

 a. daarop de schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de K.N.P.S.V. is 

verkregen; 

 b. daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

 Het bestuur dient de notariële akte tot statutenwijziging binnen twee maanden na de 

goedkeuring van die wijziging te doen passeren. Iedere bestuurder is bevoegd om 

een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. 

5. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter 

algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 

de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister. 

7. Indien door wijziging van de statuten van de K.N.P.S.V. strijd ontstaat tussen die 

statuten en de onderhavige statuten, dan moeten deze statuten worden aangepast 

binnen drie maanden nadat eerstgenoemde wijziging heeft plaatsgevonden. 
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FUSIE, SPLITSING, OMZETTING 

Artikel 23. 

Op een besluit van de algemene ledenvergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 

7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene ledenvergadering 

tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 

Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. 

 

ONTBINDING 

Artikel 24. 

1. De vereniging wordt ontbonden: 

 a. wanneer zij minder dan tien leden kent; 

 b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering; 

 c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

 d. door de rechter, in de gevallen in de wet bepaald. 

2. Het bepaalde in artikel 22 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing  

 op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging, 

met dien verstande, dat de termijn van oproeping voor een dergelijke vergadering 

ten minste drie weken bedraagt en het besluit moet worden genomen met een 

meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Tenzij de algemene ledenvergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een 

andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde 

van de ontbinding lid van de vereniging waren. 

4. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door 

het bestuur. 

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. 

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel 

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, 

moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

 

REGLEMENTEN 

Artikel 25. 

1. De algemene ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin 

onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt 

voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met 

deze statuten. 

3. Het bepaalde in artikel 22 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de 

besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement. 

4. Het bestuur beslist in gevallen waar verschil van mening bestaat omtrent toepassing 

van statuten, huishoudelijk reglement en/of andere reglementen. 
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BETEKENISSEN van het woord ‘schriftelijk’ en ‘volstrekte meerderheid’ 

Artikel 26. 

Onder 'schriftelijk' in deze statuten wordt ook begrepen een langs elektronische weg 

gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit 

doel heeft vastgesteld. 

Onder ‘volstrekte meerderheid’ wordt in deze statuten verstaan: meer dan de helft van 

het aantal uitgebrachte stemmen.  


