DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING COMPUSERS TE HOUTEN DE
DATO 31 DECEMBER 2008
Naam en zetel
Artikel 1
1.
De Vereniging draagt de naam: CompUsers
2.
De vereniging is gevestigd te Houten
3.
De vereniging is gelieerd aan de vereniging HCC gevestigd te Haarlem, hierna te noemen:de
moedervereniging.
DUUR
Artikel 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------------------------------------------------------------------------DOEL
Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging heeft ten doel haar leden een maximale ondersteuning te bieden bij het verwerven en
onderhouden van computer-hardware, software en -documentatie op het gebied van Disk Operating
Systems en bij het programmeren en gebruiken van deze computers voor persoonlijke doeleinden om
aldus een optimale beoefening van de computerhobby door haar leden te bevorderen.--------------------2.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ---------------------------------------------------------a.
het organiseren of doen organiseren van bijeenkomsten en evenementen; -------------------------b.
het verwerven en ter beschikking stellen van hardware, software en publicaties; ------------------c.
het uitvoeren of doen uitvoeren van de besluiten door haar organen ter bereiking van deze,
doelstelling genomen.-----------------------------------------------------------------------------------------------3.
Onder voorafgaande goedkeuring door de moedervereniging kan de vereniging bepaalde verenigingsaktiviteiten onderbrengen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De aandelen
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid moeten eigendom zijn en blijven van
de vereniging.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVING OPENBARE REGISTERS
Artikel 4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging en de bestuursleden die bevoegd zijn de vereniging te
vertegenwoordigen, in te schrijven in een openbaar register bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
binnen welker gebied de vereniging is gevestigd. Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur dienen door
dat bestuur te worden ingeschreven-------------------------------------------------------------------------------------------------LEDEN
Artikel 5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Leden van de vereniging kunnen slechts zijn personen die lid zijn van de moedervereniging.
2.
Het bestuur beslist over de toelating van een lid.-----------------------------------------------------------------------Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Het ----lidmaatschap zal steeds geweigerd worden, ingeval de betrokkene niet als lid van de moeder -----------vereniging is/zal worden toegelaten.---------------------------------------------------------------------------------------3.
Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden bij de vereniging, welke aanmelding tevens een
aanmelding als lid bij de moedervereniging inhoudt, voorzover de betrokkene daarvan nog geen lid is.
4.
Het bestuur der vereniging zal een - zo enigszins mogelijk geautomatiseerd - ledenbestand bijhouden en dit bestand jaarlijks aan de moedervereniging ter beschikking stellen, die voorts te allen
tijde inzage in het ledenbestand kan verlangen. De moedervereniging kan voorschriften voor de -------inrichting van het ledenbestand geven. -----------------------------------------------------------------------------------EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het lidmaatschap eindigt:-----------------------------------------------------------------------------------------------------a.
door de dood van het lid;--------------------------------------------------------------------------------------------b.
door schriftelijke opzegging door het lid;------------------------------------------------------------------------c.
door schriftelijke opzegging namens de vereniging; --------------------------------------------------------d.
door ontzetting;--------------------------------------------------------------------------------------------------------e.
door beëindiging van het lidmaatschap van de moedervereniging.--------------------------------------2.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan
de vereisten voor het lidmaatschap gesteld (waaronder die in artikel 5 lid 1), alsook wanneer ------------redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De 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. De ontzetting --------geschiedt door het bestuur en wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van
redenen, meegedeeld. Hij kan binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen de ontzetting
bij de algemene vergadering in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het ----------beroep is het lid geschorst.--------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.---------------------------------------------------------------------------------------5.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken .-----------------------------------------------------------

6.

Gedurende de tijd, dat een lid geschorst is als lid van de moedervereniging, dan wel daarvan geen lid
(meer) is, kan de betrokkene zijn lidmaatschapsrechten in de vereniging niet uitoefenen. -----------------INKOMSTEN
Artikel 7-----------------------------------------------------------------------------------------1.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties, subsidies, legaten en
andere verkrijgingen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
De contributie die ieder der leden jaarlijks verschuldigd is, wordt vóór aanvang van het betrokken verenigingsjaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering en dient bekrachtigd te worden door de
moedervereniging.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
De contributie der vereniging wordt jaarlijks, zo mogelijk tezamen met de contributie der moeder vereniging en zusterverenigingen centraal door de moedervereniging geïnd en vervolgens ter beschikking gesteld aan de vereniging.---------------------------------------------------------------------------------------------BESTUUR
Artikel 8--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste negen
personen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Bestuursleden worden voor de duur van twee jaar door de algemene vergadering uit de leden benoemd behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. De algemene vergadering kan ieder door haar
benoemd bestuurslid ook weer ontslaan.---------------------------------------------------------------------------------3.
Bestuursleden mogen nimmer commerciële of andere belangen hebben, welke direct of indirect strijdig
kunnen zijn met de belangen van de vereniging en hun functie in het bestuur.--------------------------------4.
Ingeval binnen het bestuur een vacature bestaat, zal daarin binnen zes maanden moeten zijn voorzien; bij gebreke waarvan de moedervereniging tot benoeming kan overgaan, met dien verstande, dat
op deze wijze nooit meer dan twee bestuursleden door de moedervereniging benoemd, in functie kunnen zijn. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Het bestuur is slechts met toestemming van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuursleden.-----ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, dochtenminste éénmaal per jaar.------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
De oproeping geschiedt met een oproepingstermijn van tenminste acht weken.------------------------------3.
De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt in het verenigingsperiodiek of in het periodiek van de moedervereniging (te weten: de HCC Nieuwsbrief) of bij oproepingsbrieven, gericht aan
de adressen van de leden en aan de moedervereniging. Bij de oproeping wordt steeds plaats, datum
en agenda der vergadering vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------4.
Op schriftelijk verzoek van de moedervereniging of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, is het
bestuur verplicht tot het bij eenroepen van een algemene vergadering 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 die bijeenroeping overgaan op de wij ze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen
dagblad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------1.
Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering.-----------------------------2.
Ieder lid heeft één stem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ieder lid kan zich ter vergadering, mits schriftelijk gevolmachtigd, laten vertegenwoordigen door een
ander lid, met dien verstande, dat een lid ten hoogste namens vijf andere leden als gevolmachtigde
kan optreden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
De voorzitter en secretaris van het bestuur treden ook als zodanig op bij de algemene vergadering. ---4.
Voorzover de statuten of de wet bepalen, worden alle besluiten van vergadering genomen met volstrekte van de uitgebrachte stemmen.-------------------------------------------------------------------------------------5.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ------------------------------------------------------------6.
Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming plaats tussen de twee personen die tezamen het hoogste stemmenaantal hadden.
Ingeval bij stemming over twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is benoemd.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.-------------------------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.---------------------------------------------9.
Een éénstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits

met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van deze algemene vergadering. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping ------plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wij ze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN KASCOMMISSIE
Artikel 12-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar. -----------------------------------------------------2.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na af loop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.----------------------------------------------------------------------------------------------------Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het --------------bestuur vorderen. Het jaarverslag wordt, met bijvoeging van de nodige bescheiden, met het oog op de
uitoefening van het voorgeschreven toezicht aan het bestuur van de moedervereniging voorgelegd.
3.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en
van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene vergadering.------------------------------------------4.
De moedervereniging kan voorschriften voor de inrichting der financiële administratie alsmede voor de
in lid 6 bedoelde begroting geven.------------------------------------------------------------------------------------------5.
De financiële administratie der vereniging zal jaarlijks op kosten der vereniging worden gecontroleerd
door een registeraccountant, een en ander behoudens dispensatie door de moedervereniging.---------6.
Het bestuur zal voor december van het lopende jaar een begroting voor het komende jaar opstellen en
deze met het oog op de uitoefening van het voorgeschreven toezicht aan het bestuur van de moedervereniging voorleggen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING
Artikel 13-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit genomen met twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering, tot
welke vergadering is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld en dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring der voorgestelde wijzigingen door de
moedervereniging.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste acht weken.------------------2.
Van het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste acht weken vóór de vergadering een afschrift,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.-----De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Een
afschrift van de akte moet in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven - worden gedeponeerd. ---------------------------------------ONTBINDING
Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging wordt ontbonden:--------------------------------------------------------------------------------------------a.
door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 13
lid 1 is van overeenkomstige toepassing ;----------------------------------------------------------------------b.
door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel;-----------------------------------------------------------c.
door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;----------------------------------------------------------d.
door besluit van de moedervereniging, waartoe deze slechts bevoegd is te besluiten, indien en
zodra het aantal leden der vereniging gedurende twaalf maanden minder dan vijf en twintig
heeft bedragen danwel indien het bestuur van de vereniging gedurende twaalf maanden geen
enkele activiteit meer heeft ontplooid;---------------------------------------------------------------------------e.
door het geheel ontbreken van leden.---------------------------------------------------------------------------2.
Van de ontbinding moet inschrijving worden gedaan in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven. ----------------------------------------------- ----------3.
Het batig saldo der vereniging komt toe aan de moedervereniging, tenzij de algemene vergadering
met toestemming van de moedervereniging anders besluit. --------------------------------------------------------4.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden der vereniging gedurende dertig
jaren berusten onder de moedervereniging danwel de persoon daartoe door de algemene vergadering
met toestemming der moedervereniging aangewezen. De bewaarder is gehouden zijn aanwijzing te
doen inschrijven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de
vereniging is ingeschreven.---------------------------------------------------------------------------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement op te stellen, waarin nadere regels worden
vastgelegd over al die, de vereniging betreffende onderwerpen, die zij wenselijk acht. Het huishoudelijk --------reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten. ---------------------------------------------------------------------

Ondergetekende, mr. TJ. Schutte, notaris, te Ede, verklaart,
dat de onderhavige tekst de gehele doorlopende statuten bevat.
Aldus getekend te Ede op 31 december 2008.

