VERENIGING
AMATEUR-BEELDENDE KUNSTENAARS
EINDHOVEN

STATUTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

S T A T U T E N

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam "Vereniging
Amateur-Beeldende Kunstenaars Eindhoven".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en
verbeteren van de beoefening der beeldende kunst door
de leden.
Artikel 3
De
a.
b.
c.

vereniging tracht dit doel te bereiken door:
het organiseren van studiebijeenkomsten;
het houden van tentoonstellingen;
het geven van voorlichting door middel van lezingen,
filmavonden, excursies en tentoonstellingsbezoek;
d. alle andere wettige middelen.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 4
Lid van de vereniging kunnen uitsluitend zijn zij, die
de beeldende kunst beoefenen als vrije-tijdsbesteding.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating door
het bestuur.
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2. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van inschrijving
in het ledenregister.
3. Het lid is verplicht aan de vereniging een kontributie
te betalen als vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Artikel 6
Begunstigers zijn zij die de vereniging geldelijk steunen,
zonder lid te zijn.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood 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 voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het 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.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.
3. 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 opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap
onmiddelijk worden beëindigd indien van de vereniging
of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig
lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
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5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur.
6. 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 van
het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen een maand
na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
open op de algemene vergadering.
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.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 8
Leden die het lidmaatschap opzeggen of die geroyeerd worden
kunnen door het bestuur worden verplicht tot het nakomen
van de door de vereniging te hunnen behoeve of in opdracht
van hen aangegane financiële overeenkomsten.
BESTUUR
Artikel 9
1. Het bestuur wordt gekozen uit leden van de vereniging
en bestaat uit tenminste drie leden.
2. Voor zoveel mogelijk dienen de diverse groeperingen
binnen de vereniging (schilders, tekenaars, overigen)
naar evenredigheid in het bestuur vertegenwoordigd te
zijn.
3. De bestuursleden worden benoemd in de algemene ledenvergadering voor twee jaren.
De wijze van aftreden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
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4. Het bestuur kan aan de Algemene Vergadering der leden
een aanbevelingslijst voorleggen voor elke te vervullen vakature.
5. De voorzitter wordt door de vergadering in funktie
gekozen.
De overige bestuursfunkties worden onderling verdeeld.
6. De voorzitter, de sekretaris en de penningmeester
vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Indien
het sekretariaat en het penningmeesterschap door één
persoon wordt uigeoefend wordt door het bestuur uit
de bestuursleden een derde lid van het dagelijks bestuur
gekozen.

COMMISSIES

Artikel 10

1. De commissies kunnen geen transakties afsluiten zonder
toestemming van het bestuur.
2. De commissies hebben geen eigen geldmiddelen. Haar
uitgaven worden bestreden uit de verenigingskas.

De leden hebben het recht kandidaten voor het bestuur te
stellen. Dit dient schriftelijk te geschieden bij de
sekretaris, tenminste drie dagen voor de vergadering.

Artikel 14
1. Het bestuur kan voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden commissies uit de leden instellen.
2. Het bestuur belast een van de leden van het bestuur
met de leiding van een zodanige commissie.
3. De commissieleden worden benoemd en ontslagen door
het bestuur.
Artikel 15

Artikel 11

GELDMIDDELEN

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Tot de taak en de bevoegdheden van het bestuur behoren:
a. het doen van voorstellen aan en het uitvoeren van
besluiten van de Algemene Vergadering der leden;
b. het oordelen over het toelaten tot het lidmaatschap;
c. het toepassen van ontzetting ingevolge artikel 7 van
de statuten.

Artikel 16

Artikel 12
De taak en de werkzaamheden der afzonderlijke bestuursleden worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit kontributies van leden, bijdragen van begunstigers, vergoedingen van de leden, te vragen voor bijzondere aktiviteiten, subsidies en andere baten.
2. Het bedrag der kontributie, de minimum bijdrage van
de begunstigers en de te vragen vergoedingen worden
jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
3. De inning van de kontributie, de bijdragen van begunstigers en de vergoedingen wordt bij het huishoudelijk
reglement geregeld.

Artikel 13

ALGEMENE VERGADERING DER LEDEN

De vereniging wordt zowel in- als buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het
dagelijks bestuur.

Artikel 17
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur.
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2. De oproeping geschiedt schriftelijk met inachtneming
van een termijn van tenminste zeventien dagen.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.
Artikel 18
1. Elk jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar tenminste één Algemene Vergadering gehouden.
2. Indien dit bij een met redenen omkleed schrijven verlangd wordt door tenminste een vijfde deel der leden,
met een minimum van tien leden, is het bestuur verplicht binnen een maand na ontvangst van het verzoek
een Algemene Vergadering uit te schrijven.
Geeft het bestuur aan dit verzoek geen gevolgd, dan
zijn de verzoekers bevoegd zelf tot oproeping over te
gaan, onder aanhaling van dit artikel in de convocatie.
3. Tot de Algemene Vergadering hebben toegang de leden,
de begunstigers en de door het bestuur genodigden.
Stemrecht hebben alleen de leden.
Artikel 19
Tot de taak en de bevoegdheden van de Algemene Vergadering
der leden behoren onder meer:
a. het bespreken van de jaarverslagen, de begroting, het
beleid van het bestuur;
b. het behandelen van voorstellen.
c. het vaststellen van de kontributie, minimum bijdrage
begunstigers en vergoeding deelnemen aan de studiebijeenkomsten;
d. het doen van benoemingen;
e. het vaststellen van het huishoudelijk reglement;
f. de overige bij deze statuten en huishoudelijk reglement
voorgeschreven werkzaamheden.
STEMRECHT
Artikel 20
1. De leden brengen ter vergadering ieder één stem uit.
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2. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid uitbrengen.
BESLUITNEMING
Artikel 21
1. Voor het nemen van besluiten ter vergadering dient
tenminste een/vijfde der leden aanwezig te zijn.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan schrift
het bestuur binnen veertien dagen weer een vergadering
uit. In deze vergadering kunnen, ongeacht het aantal
aanwezigen besluiten worden genomen.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 24 en 25 worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.
CONTROLE FINANCIËN
Artikel 22
1. De jaarlijkse algemene vergadering draagt de controle
op boeken, bescheiden en kas van de verenigingspenningmeester op aan een kascontrole commissie.
2. De kascontrolecommissie bestaat uit drie personen
welke door de algemene vergadering wordt gekozen uit de
leden.
3. De commissie brengt schriftelijk verslag uit van haar
werkzaamheden aan de algemene vergadering.
HET BOEKJAAR
Artikel 23
Het boekjaar van de vereniging loopt van een september
tot en met eenendertig augustus.
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STATUTENWIJZIGING
Artikel 24

ALGEMENE BEPALING

1. Wijzigingen in deze statuten kunnen worden aangebracht
door de algemene vergadering, waarin tenminste een
vijfde der leden aanwezig is en met tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen een maand een
nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin met tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen kan worden
besloten ongeacht het aantal aanwezige leden.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voordragen 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.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 27

ONTBINDING
Artikel 25
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van
de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 26
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die
ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit
tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan
het batig saldo worden gegeven.

In de gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk
reglement van de vereniging niet voorzien, beslist het
bestuur, behoudens deszelfs verantwoordelijkheid aan de
algemene vergadering der leden.

19 oktober, 1977
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de door het bestuur benoemde commissie bij te wonen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de vereniging, het bestuur en het dagelijks bestuur. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door een door het bestuur aangewezen lid van het dagelijks bestuur.
2. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van het
ledenregister, het voeren van de correspondentie,
het houden van de notulen van de algemene vergadering
der leden, de bestuursvergaderingen en de vergaderingen
van het dagelijks bestuur, het samenstellen van een
jaarverslag en de verzorging van het archief.
3. De penningmeester voert het geldelijk en huishoudelijk
beheer van de vereniging, draagt zorg voor een deugdelijke afministratie en het samenstellen van een
jaarrekening en begroting.
Financiële verbintenissen kunnen door hem niet worden aangegaan zonder toestemming van het bestuur. Hij
is verplicht te alle tijde inzage te geven van de
administratie aan het bestuur en medewerking te verlenen aan de door de algemene vergadering der leden
aan te wijzen kascontrolecommissie. Bij afwezigheid
wordt de penningmeester vervangen door een door het
bestuur aangewezen bestuurslid.
4. Het bestuur is bevoegd tijdelijk het huishoudelijk
beheer afzonderlijk aan een ander op te dragen.
Artikel 2.
Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar.
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als het dit
nodig oordeelt.
Artikel 3.
De leden van het dagelijks bestuur hebben het recht alle bijeenkomsten der vereniging en de vergaderingen van

Artikel 4.
1. Het aftreden van de bestuursleden geschiedt volgens
een door het bestuur op te stellen rooster.
2. Bij tussentijdse verkiezingen komt het nieuwe bestuurslid in de plaats van het bestuurslid wiens
plaats is opengevallen, in het rooster van aftreding.
CONTRIBUTIE EN DONATIE
Artikel 5.
Het dagelijks bestuur kan een lid in zeer bijzondere gevallen op diens verzoek gehele of gedeeltelijke vrijstelling van contributie c.q. vergoeding voor het deelnemen
van studiebijeenkomsten, verlenen. Dergelijke aangelegenheden worden niet in een vergadering van leden gebracht.
Artikel 6.
1. De inning der contributies, vergoeding deelnemen studiebijeenkomsten en bijdragen van begunstigers geschiedt per:
a. door of namens de penningmeester aangeboden kwitantie;
b. storting of overschrijving op de bankrekening van
de vereniging.
2. Betaling der contributie en vergoedeing voor het deelnemen aan studiebijeenkomsten moet geschieden in
de eerste maand van het verenigingsjaar. In overleg
met het dagelijks bestuur kan in andere gevallen de
contributie in termijnen worden betaald.
3. Betaling van de bijdragen van begunstigers moet geschieden in de eerste maand van het jaar waarvoor de
bijdrage wordt toegekend.
VERGADERINGEN VAN DE LEDEN
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Artikel 7.
De leden hebben het recht voorstellen in te dienen
ter behandeling in de algemene vergaderingen. Deze
moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingeiend,
uiterlijk 17 dagen voor de vergadering.
Artikel 8.
1. Verkiezing van personen geschiedt schriftelijk, bij
meerderheid van stemmen. Indien niemand er zich tegen verzet, kan de stemming over personen ook bij
akklamatie geschieden.
Het stemmen geschiedt naar de volgende regelen:
a. als bij de eerst stemming geen absolute meerderheid wordt verkergen, volgt een tweede stemming.
b. leidt deze tweede stemming tot geen resultaat,
dan heeft een herstemming plaats tussen een aantal personen, tweemaal zo groot als verkozen moet
worden; voor deze herstemming komen zij die bij
de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigen in aanmerking;
c. komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen meerdere personen in aanmerking voor deze herstemming
dan heeft tussen deze een stemming plaats; bij deze stemming wordt gekozen bij relatieve meerderheid van stemmen;
d. staken bij de herstemming de stemmen dan beslist
het lot.
2. Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de
algemene vergadering der leden anders beslist. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
TENTOONSTELLINGEN
Artikel 9.
1. Met de organisatie van tentoonstellingen kan een
commissie worden belast.
2. Als regel wordt tenminste eenmaal per jaar een al-
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gemene tentoonstelling van werken van leden gehouden. Het bestuur kan, indien het dit wenselijk acht
en in overleg met de commissie, van deze regel afwijken.
3. Het bestuur kan selectieve tentoonstellingen organiseren of aan andere bijeenkomsten verbinden en hiervoor de medewerking van de commissie inroepen.
Artikel 10.
1. Aan de algemene tentoonstelling der leden kunnen deelnemen alle leden die tenminste 6 maanden voorafgaande
aan de tentoonstelling, onafgebroken lid zijn geweest.
Deelnemers moeten aan hun financiële verplichtingen ten
aanzien van de vereniging geheel hebben voldaan.
2. Het bestuur heeft in bijzondere gevallen het recht van
deze regeling af te wijken.
Artikel 11.
1. Het ingezonden werk moet oorspronkelijk zijn, het bestuur kan hieraan eisen stellen.
Artikel 12.
Van de inzenders voor een tentoonstelling kan een geldelijke bijdrage worden gevraagd.
Artikel 13.
1. Leden en begunstigers van de vereniging kunnen de algemene tentoonstelling van werken van leden gratis bezoeken.
2. Het dagelijks bestuur heeft het recht ook andere bezoekers vrij te stellen van betaling van entree-gelden.
Artikel 14.
Het bestuur kan een permanente tentoonstelling instellen.
STUDIEBIJEENKOMSTEN
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Artikel 15.
Alle leden hebben het recht aan de door de vereniging
georganiseerde studiebijeenkomsten deel te nemen op de
door het bestuur gestelde voorwaarden.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 16.
In de gevallen, waarin dit reglement en de statuten niet
voorzien, beslist het bestuur onder verantwoording aan de
algemene vergadering der leden.
Artikel 17.
Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit der algemene vergadering der leden.

