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STATUTEN van de INDISCHE VERENIGING KENNEMERLAND
“DOOR EENDRACHT STERK“
NAAM EN ZETEL
Artikel 1

De vereniging draagt de naam Indische Vereniging Kennemerland
“Door Eendracht Sterk” (hierna te noemen: “de Vereniging”)
De vereniging is opgericht op 19 maart 1965 en zij heeft haar zetel te
Beverwijk.

DOEL
Artikel 2

Artikel 3

Het doel van de vereniging is het tot elkaar brengen van:
a.
mensen die afkomstig zijn van of geboren zijn in het
voormalig Nederlands Indië
b.
mensen die op de een of andere manier betrekkingen hebben
met mensen uit Indonesië/Nederlands Indië, door huwelijk of
anderszins
c.
mensen die in Nederlands Indië/Indonesië gewerkt hebben
d.
mensen die geïnteresseerd zijn in alles wat betrekking heeft
op het voormalig Nederlands Indië.
Het doel zal bereikt worden door middel van het organiseren van .
bijeenkomsten, feesten en contact bevordering tussen de leden onderling.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

LIDMAATSCHAP
Leden kunnen zijn:
a. Natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
b. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar
c. De aanmelding vindt plaats bij het secretariaat van de vereniging
Artikel 4

Ereleden / Erevoorzitter:
Personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging
kunnen op voorstel van het bestuur of op voorstel van minstens 25 stemgerechtigde
leden in een Algemene ledenvergadering met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte
stemmen tot erelid / erevoorzitter worden benoemd.

Artikel 5

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP:
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. royement door het bestuur;
c. overlijden.
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BESTUUR
Artikel 6

Het Bestuur bestaat uit ten minste 3 en maximaal 9
personen, te weten:
-

voorzitter

-

secretaris

-

penningmeester

-

overige leden

Artikel 7

Het dagelijks bestuur, bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester
Zij vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten

Artikel 8

De bestuursleden worden gekozen in de Algemene Ledenvergadering door
stemgerechtigde leden bedoeld in artikel 3.
De voorzitter wordt door de ALV gekozen, de overige functies worden
onderling verdeeld.

Artikel 9

Het bestuur kan uitsluitend bestaan uit leden die in elk geval blijk hebben
gegeven zich thuis te voelen in de vereniging.

Artikel 10

Bestuursbesluiten zijn dan alleen van kracht indien de meerderheid van het
bestuur vóór is.

Artikel 11

De ALV benoemt de bestuursleden voor de duur van drie jaar. Ieder bestuurslid treedt af
op volgorde van het door het bestuur op te maken rooster af.
Het aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar met dien verstande dat geen
persoon langer dan negen achtereenvolgende jaren lid kan zijn van het bestuur, tenzij in
een uitzonderlijke situatie in het belang van de vereniging naar het oordeel van het
bestuur en de algemene ledenvergadering verlenging van deze termijn met drie jaar
noodzakelijk wordt geacht.
De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren, tenminste 5 dagen voor de komende
algemene ledenvergadering.

Artikel 12

Bij afwezigheid of tussentijds aftreden van een bestuurslid kunnen diens
werkzaamheden door een stemgerechtigd lid, aan te wijzen door het bestuur,
worden waargenomen mits het betreffende lid daartoe bereid is. De aldus
optredende functionaris neemt de werkzaamheden waar tot de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering, waar definitief in die tussentijdse ontstane
vacature wordt voorzien.

Artikel 13

Het Bestuur is belast met- en verantwoordelijk voor de handhaving der
bepalingen van de statuten en met het toezicht op de waarneming van de functies,
die in de vereniging vervuld moeten worden.
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Artikel 14

TAKEN VAN HET BESTUUR:
a. de voorzitter heeft te zorgen voor de belangen van de vereniging in het
algemeen. Hij/Zij zit de Bestuur- en Ledenvergaderingen voor;
b. de secretaris voert de correspondentie uit naam van- en in overleg met het
bestuur. Hij/Zij ondertekent alle stukken van de uitgaande post en is verplicht
kopie te houden van de door hem/haar uitgezonden stukken. Voorts houdt
hij/zij in de daarvoor bestemde boeken, notulen van alle vergaderingen bij. Op
de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in Artikel 18 van de statuten, brengt
hij/zij namens het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
Tenslotte heeft hij/zij het beheer over het archief;
c. de penningmeester beheert de gelden der vereniging en is verplicht daarvan
nauwkeurig aantekening te houden en te zorgen voor het innen van alle aan de
vereniging toekomende baten. Hij/Zij is voor de onder zijn/haar beheer staande
gelden aansprakelijk, tenzij hij/zij overmacht kan bewijzen. Hij/Zij doet die
uitgaven conform zijn/haar bevoegdheid, genoemd in de statuten, en ter
uitvoering van de bestuursbesluiten. Hij/Zij is verplicht een ledenlijst bij te
houden en de bestuursleden te allen tijde inzage te geven in zijn/haar
administratie, hun de kas te tonen en eventuele tekorten aan te zuiveren;
d. in de Algemene Ledenvergadering bedoeld in Artikel 18 brengt hij/zij verslag
uit van de geldmiddelen en van het beheer daarvan gedurende het afgelopen
verenigingsjaar. Hij/Zij is verplicht inlichtingen omtrent zijn/haar beheer en
inzage van alle ter zake dienende bescheiden aan de Kascommissie te geven.
Hij/Zij brengt elke maand verslag uit van de toestand van de geldmiddelen aan
het bestuur. De penningmeester kan alleen aftreden, wanneer de Kascommissie
zijn/haar beheer heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden en hij/zij alle
onder zijn/haar beheer zijnde eigendommen van de vereniging heeft
overgedragen. Het beheer van de penningmeester wordt gecontroleerd door een
Kascommissie van twee leden en een reservelid, die geen van allen een
bestuurslid mogen zijn, voor elk jaar te benoemen op de Algemene
Ledenvergadering bedoeld in Artikel 18.
De Kascommissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan het bestuur
en aan de ALV en stelt, indien akkoord, decharge voor van het bestuur.

Artikel 15

Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden, met dien verstande, dat op
een Algemene Ledenvergadering, waar stemgerechtigde leden aanwezig moeten
zijn, 2/3 van dit aantal het besluit kan vernietigen. Hierbij worden ook meegeteld
de niet aanwezige stemgerechtigde leden, die hun stem schriftelijk hebben kenbaar
gemaakt.

Artikel 16

Een lid van het bestuur kan door 2/3 meerderheid van het bestuur geschorst
worden tot aan een Algemene ledenvergadering.

Artikel 17

a. Het bestuur is voor haar handelingen verantwoording verschuldigd aan de
Algemene Ledenvergadering. (ALV)
b. Het bestuur heeft de taak en de verantwoordelijkheid om de ALV vooraf
goedkeuring te vragen voor haar handelen indien er sprake is van (onverwachte)
grote financiële gevolgen voor de vereniging, het voortbestaan van de
vereniging wordt bedreigd, en de goede naam van de vereniging in het geding is.
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Artikel 18

VERGADERINGEN:
Het bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering uit:
a. jaarlijks in de maand april of zo spoedig mogelijk daarna;
b. op verzoek van de voorzitter of meerderheid van het bestuur;
c. op schriftelijk, met redenen omkleed verzoek van minstens 25 procent van
de stemgerechtigde leden. In dit geval dient de vergadering binnen 4 weken
na ontvangst van het verzoek te worden gehouden, bij gebreke waarvan
bedoelde leden gerechtigd zijn zelf tot een oproeping van de verzochte
vergadering over te gaan.

Artikel 19

.

Artikel 20

a. De Algemene Ledenvergadering is, met inachtneming van de statuten, de
wetgevende macht en daarmee het hoogste gezagsorgaan van de
vereniging.
b. De ALV kan met meerderheid genomen stemmen besluiten als opdracht
geven aan het bestuur.
Op de agenda voor de vergadering bedoeld in Artikel 18, moet voorkomen:
a. vaststellen notulen vorige vergadering;
b. jaarverslag secretaris;
c. jaarverslag penningmeester;
d. verslag Kascommissie;
e. verkiezing bestuursleden;
f. rondvraag.

Artikel 21

De oproeping van de leden voor de Algemene Ledenvergadering geschiedt
minstens 10 dagen van tevoren met opgave van agenda, datum, plaats en aanvang
van de vergadering.

Artikel 22

Besluiten genomen op een Algemene Ledenvergadering welke niet voldoen aan de
statuten zijn nietig.

Artikel 23

Kandidaat-lijsten voor het bestuur dienen door minstens 25 stemgerechtigde leden
ondertekend te zijn en minstens 5 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering bij
de secretaris ingediend worden.

Artikel 24

Het bestuur heeft niet het recht, ingeval zij zelf een kandidaat heeft
voorgedragen, de door de Algemene Ledenvergadering gekozen
tegenkandidaat niet te accepteren.

Artikel 25

De aftredende bestuursleden die zich op de Algemene Ledenvergadering
herkiesbaar stellen, zijn zonder meer kandidaat voor het bestuur.
In de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering kan het
bestuur kandidaten voor het bestuur voorstellen.
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Artikel 26

Voorstellen, die de leden op de Algemene Ledenvergadering behandeld
wensen te zien, dienen eveneens 5 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering
bij de secretaris ingediend te zijn ingediend.

Artikel 27

Bestuursvergaderingen hebben plaats:
a. indien nodig, doch niet meer dan 1x per maand;
b. op verzoek van de meerderheid van het bestuur;
c. op verlangen van de voorzitter of het dagelijks bestuur.
Bestuursbesluiten zijn alleen dan geldig, wanneer minstens de volstrekte
meerderheid van het aanwezige bestuur voor heeft gestemd.

Artikel 28

STEMGERECHTIGD zijn alle leden, die zijn opgenomen in de ledenlijst van de
vereniging, verder in deze statuten stemgerechtigde leden te noemen.
Stemmen kan op de volgende wijze plaatsvinden:
1. in persoon aanwezig zijn op de vergadering;
2. schriftelijk indienen bij het bestuur;
3. bij schriftelijke volmacht door een stemgerechtigd lid.

Artikel 29

Over personen en zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur een
schriftelijke stemming nodig acht. Besluiten worden genomen en benoemingen
geschieden met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve indien
de statuten het anders voorschrijven. Bij staken van de stemmen beslist de
voorzitter.

Artikel 30

Niet van waarde zijn die stembriefjes, die
a. blanco worden ingeleverd;
b. gekenmerkt zijn of iets anders bevatten dan waarover gestemd wordt;
c. ondertekend zijn;
d. de naam van de gestemde niet in blokletters is aangegeven;
e. meer dan één naam bevatten.

MIDDELEN
Artikel 31

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en donaties;
b. schenkingen;
c. diverse baten.

Artikel 32

Leden betalen: contributie zoals door de Algemene Ledenvergadering wordt
vastgesteld.
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Artikel 33

ROYEMENT:
a. indien de contributie, na gegeven waarschuwing, 3 maanden na de
vervaldatum niet is betaald, kan royement wegens wanbetaling worden
opgelegd. Na dit royement kan men weer als lid worden opgenomen nadat
de achterstallige contributie is aangezuiverd;
b. overtreding van de statuten of wangedrag kan eveneens leiden tot
schorsing of royement;
c. in alle andere gevallen beslist het bestuur over schorsing of royement.
Ook in gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur;
d. Het bestuur heeft het recht om in zeer bijzondere gevallen te beslissen of
een royementskwestie in de Algemene Ledenvergadering zal worden
behandeld. Van alle gepleegde handelingen door het bestuur het
royement betreffende, dient het bestuur melding te maken bij dan wel
verantwoording af te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 34

ALGEMENE BEPALINGEN:
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden overgegaan krachtens een besluit
van een opzettelijk tot dit doel bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering,
waarop tenminste het aantal van 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig
moeten zijn, met 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden. Indien het vereiste
aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, kan het bestuur binnen 14 dagen een
nieuwe Algemene Ledenvergadering uitschrijven. De besluiten welke dan genomen
worden met 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen zijn bindend.
Hierbij, worden ook meegeteld de niet aanwezige stemgerechtigde leden, die hun
stem schriftelijk hebben kenbaar gemaakt.

Artikel 35

Wijziging van de statuten kan worden ingediend:
a. door het bestuur;
b. op schriftelijk verzoek van minstens het aantal van 2/3 van de
stemgerechtigde leden. Binnen een maand nadat een dergelijk verzoek
is binnengekomen wordt een Algemene Ledenvergadering
uitgeschreven.

Artikel 36

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN:
Stemgerechtigde leden hebben recht:
a. van stemming;
b. tot het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur;
c. een bestuurslid te kiezen of gekozen te worden als bestuurslid.
Ieder lid wordt de statuten van de vereniging bij inschrijving ter hand gesteld en
wordt geacht bekend te zijn met deze statuten. Ieder lid is verplicht zich hieraan te
onderwerpen. Ieder die moedwillig of door nalatigheid schade toebrengt aan het
materiaal der vereniging of de door haar in huur genomen goederen en gebouwen,
is verplicht de schade door het bestuur vastgesteld, te vergoeden, uiterlijk 1 maand
nadat hem of haar schriftelijk kennis is gegeven van het bedrag der schade.
Adresveranderingen moeten zo spoedig mogelijk aan het secretariaat worden
medegedeeld.

Statuten Indische Vereniging Kennemerland

7

Artikel 37

SLOTBEPALINGEN:
a.

de vereniging kan ontbonden worden op een Algemene
Ledenvergadering, welke tenminste 4 weken van tevoren, speciaal tot dit
doel bijeen is geroepen. Zijn op de vergadering niet tenminste het aantal
van 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig en verkrijgt het voorstel
tot ontbinding niet minstens ¾ der geldig uitgebrachte stemmen, dan
moet wederom na 4 weken een vergadering op dezelfde wijze worden
bijeengeroepen. In deze nieuwe vergadering kan het besluit tot
ontbinding met gewone meerderheid van stemmen worden genomen.

b.

in geval van ontbinding worden de bezittingen verkocht en van de baten
een laatste bijeenkomst gehouden;

c.

een voorstel tot ontbinding der vereniging kan gedaan worden door:
1. het bestuur;
2.

Artikel 38

minstens het aantal van ¾ van de stemgerechtigde leden en wel
schriftelijk en met redenen omkleed. Nadat een dergelijk
voorstel is binnengekomen zal een vergadering
overeenkomstig Artikel 37 sub a worden uitgeschreven.

a. Als – om welke reden dan ook – voor meer dan de helft van het aantal
bestuursfuncties vacatures zijn ontstaan en daarin niet wordt voorzien, moet het
dagelijks bestuur dan wel de resterende bestuursleden de lopende zaken afdoen
tot in de vacatures is voorzien of tot ontbinding van de vereniging besloten is.
In ieder geval zal ten spoedigste (zo mogelijk binnen 2 weken) conform artikel 18
een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven worden.
b. Indien het totale bestuur onverwachts aftreedt:
1. blijft het aftredende bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door
hen uitgevoerde besluiten en handelingen tot in standhouding van de
vereniging totdat een interim bestuur door de Algemene Ledenvergadering
is aangewezen.
2. Het door de Algemene Ledenvergadering aangewezen interim bestuur
neemt de (noodzakelijk) lopende zaken waar en dient op de kortst mogelijke
termijn nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Bij het aantreden van het
nieuwe (definitieve) bestuur worden de zaken van zowel het aftredend
bestuur als het interim bestuur aan het nieuw definitieve bestuur
overgedragen met de hierbij behorende rekening en verantwoording.

Artikel 39

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

Artikel 40

Deze statuten treden in werking op 28 april 2017.

Aldus opgemaakt en bekrachtigd op de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2017.
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