Statuten Amsterdamse Studenten Debat Vereniging Bonaparte
NAAM, ZETEL, DUUR.
ARTIKEL 1.
1. De vereniging draagt de naam: Amsterdamse Studenten Debat Vereniging Bonaparte, en wordt in
deze statuten verder aangeduid als: de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
VERENIGINGSJAAR.
ARTIKEL 2.
Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met één en dertig augustus.
Het boekjaar loopt hier gelijk aan.
DOEL EN MIDDELEN.
ARTIKEL 3.
1. De vereniging stelt zich ten doel het debatteren en spreken in het openbaar te bevorderen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het organiseren van debatbijeenkomsten.;
- het organiseren van cursussen;
- het verzamelen van kennis en expertise over debatteren;
- het samenwerken met andere organisaties voorzover aan het doel bevorderlijk;
- alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen
aangaan.
LEDEN EN DONATEURS.
ARTIKEL 4.
1. De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. donateurs.
2. Lid kunnen zijn: natuurlijke personen, die zijn ingeschreven bij een Hoger Onderwijsinstelling,
dan wel daar recentelijk stonden ingeschreven en aan hun geldelijke verplichtingen aan de
vereniging hebben voldaan dan wel daarvan zijn ontheven.
3. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur en voldoening van de
geldelijke verplichting.
4. Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar, onverminderd de
mogelijkheid van aaneensluitende verlenging met telkens één verenigingsjaar.
5. Donateurs zijn zij, die de vereniging geldelijk of op andere wijze steunen met een door het bestuur
vast te stellen minimum-bijdrage.
6. Donateurs hebben geen stem.
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EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging;
deze opzegging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn
geschieden
1.
Wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld, te voldoen;
2.
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; alsook
3.
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voorduren
d. door ontzetting;
deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
2. Ten aanzien van het lidmaatschap van een bestuurslid geschieden zowel de opzegging namens de
vereniging als de ontzetting krachtens besluit van de algemene ledenvergadering.
Hem/haar staat geen beroep open als hierna is bedoeld.
3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem/haar staat binnen vier
weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open.
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met
dien verstande dat hij/zij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt beslist
tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en daar het woord te voeren.
Hij/zij heeft echter daarin geen stemrecht.
SCHORSING
ARTIKEL 6.
1. In de gevallen, genoemd in artikel 5 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als zodanig schorsen
voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot
ontzetting te besluiten.
2. Het bepaalde in artikel 5 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.
3. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt tevens in de schorsing als
bestuurslid.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
VERPLICHTINGEN
ARTIKEL 7.
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1. Het door de leden bij aanvang van het verenigingsjaar aan de vereniging verschuldigde
lidmaatschapsgeld en eventuele andere bijdragen worden vastgesteld door het bestuur, in
aanmerking nemende de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting.
2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen
moet zijn voldaan.
3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn
geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing heeft plaatsgevonden,
de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
4. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd andere verplichtingen aan leden op te
leggen.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 8.
1. Tenminste twee maal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden, waarvan een
vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zijnde de
jaarvergadering.
Een algemene vergadering wordt voorts gehouden wanneer het bestuur dit besluit, of wanneer
zulks verlangd wordt door tenminste tien gewone leden via een schriftelijk verzoek met een
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, in te dienen bij het bestuur.
Geeft het bestuur binnen veertien dagen geen gevolg aan het verzoek om een algemene
vergadering uit te schrijven, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de
verzochte vergadering over te gaan op kosten van de vereniging.
2. De oproep tot een vergadering geschiedt schriftelijk aan het adres van elk lid zoals dit bij de
vereniging bekend is, door het bestuur op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van de
oproep en van de vergadering niet meegerekend.
De oproep bevat een aanduiding van plaats en tijd van de vergadering, alsmede een opgave van de
te behandelen onderwerpen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur tenzij bij reglement anders
wordt beslist.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst het bestuur uit zijn midden een persoon aan die de
vergadering zal leiden.
ARTIKEL 9.
1. Alle besluiten van de algemene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van
geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten of bij wet een grotere meerderheid is
voorgeschreven.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.
3. Ieder lid, dat niet is geschorst, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 4, heeft toegang tot de
algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
4. Ieder lid heeft één stem.
Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.
5. Een lid kan een stem voor het voorstel uit brengen, een stem tegen het voorstel uitbrengen, zich
onthouden of blanco stemmen.
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Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een
tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien bij de tweede stemming de stemming staken, dan beslist het lot.
BESTUUR.
ARTIKEL 10.
1. De dagelijkse leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het bestuur.
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 mede-schuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een ander verbindt. Voor het sluiten van
genoemde overeenkomsten die meer belopen dan €2.500,- behoeft het bestuur instemming van de
algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
2. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering op niet-bindende voordracht van
het zittende bestuur.
3. De zittingsperiode van het bestuur duurt van jaarvergadering tot jaarvergadering.
De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
5. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop
van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het gewone lidmaatschap van de
vereniging en door bedanken.
ARTIKEL 12.
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of namens deze, de secretaris.
2. De voorzitter stelt de agenda vast, doch is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te
plaatsen op verzoek van tenminste een bestuurslid.
3. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldige
uitgebrachte stemmen.
Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van een stem.
Bij staken van stemmen vervalt het voorstel.
4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst.
De notulen quo de besluitenlijst worden/wordt door het bestuur vastgesteld.
VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover de wet niet anders bepaalt.
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2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur
gezamenlijk handelend, onverminderd het recht van dezen om een hunner of een derde volmacht
te verlenen.
COMMISSIES EN WERKGROEPEN
ARTIKEL 14.
1. Commissies en werkgroepen kunnen door het bestuur of de algemene vergadering worden
ingesteld.
De benoeming van leden ervan geschiedt door het bestuur of door de algemene ledenvergadering.
2. Commissies en werkgroepen hebben een zodanige taak als bij de instelling ervan zal worden
bepaald.
JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 15
1.
Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 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. Na afloop
van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
4.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie (de
“kascommissie”) onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering een verslag van haar bevindingen uit.
5.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is
verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen verschaffen, desgewenst
de kas en de waarden vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
6.
De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7.
De algemene vergadering stelt de rekening en verantwoording en het jaarverslag vast.
Na het afleggen van verantwoording door het bestuur kan de algemene vergadering decharge
aan het bestuur verlenen voor de bestuurshandelingen waarop de verantwoording betrekking
heeft.
8.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
REGLEMENT
ARTIKEL 16.
1. De algemene vergadering kan en of meer reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen.
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2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING.
ARTIKEL 17.
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging vereist een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene
vergadering.
2. De oproep tot de algemene vergadering waarin wijziging van de statuten of ontbinding van de
vereniging wordt voorgesteld dient het desbetreffende onderwerp uitdrukkelijk te vermelden en,
indien het voorstel wijziging van de statuten betreft, de mededeling dat tenminste vijf dagen voor
de vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen op de door het bestuur vastgestelde plaats voor de leden ter inzage is gelegd tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
VEREFFENING
ARTIKEL 18.
1. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, tenzij door de algemene vergadering,
welke tot de ontbinding besloot, een of meer anderen als vereffenaars zijn aangewezen.
2. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten bepaalde zoveel mogelijk van
toepassing.
3. Een eventueel batig saldo zal door de algemene vergadering worden aangewend voor zodanige
doeleinden als het meest met doel van de vereniging overeenstemmen.
ALGEMENE BEPALING
ARTIKEL 19.
In alles waarin deze statuten of een in te voeren reglement niet voorzien, beslist het bestuur, met dien
verstande dat de algemene ledenvergadering aan het bestuur opdrachten te dien aanzien zal kunnen
geven.
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