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STATUTENWIJZIGING 

 

109096/cke 

 

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Jeffrey Lansing, toegevoegd 

notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. 

IJntze Rieuwerd Hoekstra, notaris te Utrecht: 

 * hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te 

Utrecht gevestigde vereniging: Utrechtse Studievereniging 

Liberal Arts and Sciences 'Atlas', kantoorhoudende te 

3562 JM Utrecht, Patmosdreef 58, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 30203567. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat 

tijdens een algemene ledenvergadering de dato * rechtsgeldig is 

besloten enige wijzigingen aan te brengen in de statuten van de 

vereniging. Van een en ander blijkt uit een kopie van de notulen, 

waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht. 

Ter uitvoering hiervan verklaart de verschenen persoon, handelend 

als gemeld, artikel 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19 en 21  opnieuw 

vast te stellen als volgt: 

"DOEL 

Artikel 2 

1. De vereniging heeft ten doel: 

 a. het faciliteren en bevorderen van het contact tussen haar 

leden onderling en tussen studenten en de opleiding Liberal 

Arts and Sciences; 

 b. het ondersteunen van haar leden op studie- en ander 

gebied. 

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

 a. het ondernemen van activiteiten die de communityvorming 

tussen studenten Liberal Arts and Scienes, de vereniging, 

en onderwijsinstelling bevorderd; 

 b. het publiceren en communiceren van feiten aangaande de 

vereniging in de door de vereniging beschikbare media; 

 c. het onderhouden van contacten en voorts het aanwenden 

van andere wettige middelen welke voor het bereiken van 

het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 6 

1. Leden zijn zij, die aan de Universiteit Utrecht Liberal Arts and 

Scienes studeren en als lid zijn toegelaten overeenkomstig 

artikel 7. 

2. Oud-leden zijn zij die lid van de vereniging zijn geweest zoals 

bedoeld in artikel 6, lid 1, en wiens lidmaatschap niet geëindigd 
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is zoals bedoeld in artikel 8. 

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens 

de vereniging, daartoe zijn benoemd door de algemene 

ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 

4. Honoraire leden zijn zij, die zitting hebben gehad in het bestuur 

van de vereniging wiens bestuurslidmaatschap op andere wijze 

beëindigd is dan bedoeld is in artikel 12 lid 1 en artikel 12 lid 2, 

sub b en bovendien minimaal één zittingstermijn heeft geduurd. 

5. Het bestuur kan natuurlijke personen als lid aanvaarden, die 

niet voldoen aan het in lid 1 gestelde. 

6. Donateurs zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de 

vereniging financieel te steunen met een door de algemene 

ledenvereniging vast te stellen minimum bijdrage. 

7. Alleen leden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel hebben 

stemrecht. 

8. Alle in de vorige leden bedoelde personen hebben toegang tot 

de ledenvergaderingen van de vereniging en de door de 

vereniging georganiseerde activiteiten. 

Artikel 8 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door overlijden van het lid; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging door de vereniging; 

 d. door ontzetting. 

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid 

heeft opgehouden te voldoen aan het gestelde voor het 

lidmaatschap, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Opzegging geschiedt door het bestuur. 

3. Ontzetting 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. 

4. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten 

spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, 

in kennis gesteld. Het lid staat binnen één maand na ontvangst 

van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene 

ledenvergadering open. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid geschorst. 

5. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft contributie over het 

lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd. 

Eventueel reeds betaalde contributie kan noch geheel, noch 

gedeeltelijk worden teruggevorderd. 

Artikel 9 
1. Kennisgeving van opzegging van het lidmaatschap door het 

lid dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur, met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
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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. 
2. Een opzegging door het lid in strijd met het in het vorige lid 

bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen 

opgezegd. 
3. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang 

opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn 

rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, 
hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is 

alsdan niet op hem van toepassing. 
 Bestuur 
Artikel 11 

1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit 
tenminste drie bestuursleden. 

2. Het bestuur wordt voor een bepaalde benoemingstermijn niet 
langer dan een jaar benoemd uit de leden door de algemene 
ledenvergadering. Een bestuurslid is aan het eind van zijn 

benoemingstermijn herkiesbaar. Een bestuurslid kan voor ten 
hoogste drie zittingstermijnen plaatsnemen in het bestuur. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer 
bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot 
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het 

bestuur als vijftien leden. De voordracht van het bestuur 
wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een 

voordracht door vijftien of meer leden moet minimaal zeven 
dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het 
bestuur worden ingediend. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden 
ontnomen door een met tenminste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
ledenvergadering, ongeacht het aantal ter vergadering 
aanwezige leden. 

5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene 
ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de 

opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, 
dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus. 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de 

benoeming uit die voordrachten. 
7. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, 

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig 
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin 

de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de 
orde komt. 

8. De werkzaamheden, werkwijze en functieverdeling van de 

bestuursleden  alsmede verdere noodzakelijke bepalingen 
kunnen in het huishoudelijk regelement worden geregeld. 
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Einde bestuurslidmaatschap 
Artikel 12 

1. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene 
ledenvergadering worden ontslagen of geschorst middels een 

besluit met ten minste twee derden van de geldig 
uitgebrachte stemmen. Een voorstel tot ontslag of schorsing 

van een bestuurslid moet als schriftelijk agendapunt 
vastgelegd zijn. 

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

 a. door het beëindigen van de benoemingstermijn zonder 
herbenoeming; 

 b. door het beëindigen van het lidmaatschap van de 
vereniging; 

 c. door bedanken; 

 d. door overlijden. 
Algemene ledenvergadering 

Artikel 14 
1. Een jaarvergadering wordt gehouden binnen een termijn van 

zes maanden na afloop van het boekjaar. Het bestuur brengt 

in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 

verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd 
bestuur. Het bestuur is verplicht de hier genoemde 
bescheiden tien jaar te bewaren. 

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. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden 

een commissie van tenminste twee personen, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt 

de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan 
de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen 
uit. 

4. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 
ledenvergadering worden herroepen, mits gelijktijdig een 

andere commissie wordt benoemd. 
5. Goedkeuring van het financieel jaarverslag en verantwoording 

aan de algemene ledenvergadering strekt tot décharge van 

het bestuur. 
6. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen, 

wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe 
volgens de wet of de statuten verplicht is, met dien verstande 

dat het tijdstip van de algemene ledenvergadering niet mag 
vallen in een academische vakantie. 

7. De oproeping geschiedt zoals bepaald in het huishoudelijk 

reglement. 
8. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 
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vijftien stemgerechtigde leden 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 bijeenroeping overgaan op de wijze 
waarop het bestuur de algemene ledenvergadering 

bijeenroept of bij advertentie in tenminste één regionaal 
dagblad. 

9. De schriftelijke agendapunten voor een algemene 

ledenvergadering dienen minimaal zeven dagen voor de 
vergadering bekend te zijn bij het bestuur en zijn minimaal 

vijf dagen voor aanvang van de vergadering toegankelijk voor 
de leden. 

Artikel 15 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de 
voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger. Bij 

beider ontstentenis of belet treedt één of der andere 
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter 
op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 
2. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van 

de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen 
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. 
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het lid 

2 bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen 

de rechtsgevolgen van die oorspronkelijk stemming. 
Besluitvorming 
Artikel 18 

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden 
alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met 

volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 
2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij een 

stemgerechtigd lid een schriftelijke stemming wenst. Het 

aannemen van voorstellen bij de acclamatie is mogelijk, mits 
dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 

3. a.  Indien bij een stemming over personen bij de eerste 
stemming niemand de volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een 
tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze 
stemming niemand de volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming 
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plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen 
hebben gekregen. 

 b.  Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen 
verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en 

degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft 
verkregen. Zijn er meer personen die het op één na 

hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt 
over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te 
maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 

 c.  Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) 
is diegene verkozen die de meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij deze 
stemmingen de stemmen, dan beslist het lot. 

4.  Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de 

verkiezing van personen betreft, is het verworpen. 
5. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is 
bepaald.  

6. In een stemprocedure worden de volgende mogelijkheden 

gehanteerd: 
 a. voor; de stem telt voor de stelling; 

 b. tegen; de stem telt tegen de stelling; 
 c. onthouding; de stem wordt niet meegeteld in de 

stemming en wordt beschouwd als niet te zijn 

uitgebracht; 
 Blanco stemmen en niet met de naam van het stemmend lid 

ondertekende stemmen worden wel meegeteld in de totaal 
uitgebrachte stemmen, maar worden niet meegeteld bij zowel 
voor als tegen. 

Statutenwijziging 
Artikel 19 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering 
worden gebracht dan door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 

dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
2. De termijn voor oproeping tot en zodanige vergadering 

bedraagt tenminste zeven dagen. 
3. Besluit tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen 

met tenminste twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 

gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de 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 wordt gehouden. Hiervan wordt 

melding gemaakt op de agenda. 
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5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 
een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur legt een 

authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 
neer ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

binnen welk gebied de vereniging gevestigd is. 
6. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot 

wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan 
slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke 
beperking. 

Huishoudelijk reglement 
Artikel 21 

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk 
reglement vaststellen en wijzigen indien noodzakelijk. 

2.  Het huishoudelijk reglement kan, naast de bij de statuten 

gedelegeerde regelingsbevoegdheid, in zijn algemeenheid 
regelen geven die de inwendige organisatie van de vereniging 

betreffen. 
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de 

bepalingen van de wet of van de statuten. 

Slot 

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum, in het hoofd van de 

akte vermeld. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de inhoud van de 

akte is aan haar opgegeven en toegelicht. 

De verschenen persoon heeft verklaard van de zakelijke inhoud van 

de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te 

stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

stellen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna 

ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens 

door mij, notaris. 
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