STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1

1.
2.
3.

De vereniging draagt de naam: Fotokring De Liemers.
Zij heeft haar zetel in Zevenaar.
De vereniging is opgericht op acht februari negentienhonderd tweeënzestig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd

DOEL
Artikel 2

1.

De vereniging heeft ten doel:
a.
het bevorderen van de fotografie door vrije fotografen;
b.
de technische en esthetische vorming van vrije fotografen;
2.
Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
a.
het organiseren van activiteiten;
b.
het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen op
fotografisch gebied;
c.
aansluiting bij de Fotobond-BNAFV
en voorts al hetgeen daarmede verband houdt, een en ander in de meest ruime zin des woords.
LEDEN/DONATEURS
Artikel 3

1.
2.
3.

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.
Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die, geen lid zijnde, de vereniging met
een bijdrage steunen.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.

TOELATING
Artikel 4

1.
2.

3.

4.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
Degene die lid wenst te worden, deelt dat mede aan het bestuur van de vereniging.
Het bestuur beslist over de toelating en geeft van zijn besluit schriftelijk bericht aan de
betrokkene.
Een besluit tot niet-toelating is met redenen omkleed. Tegen een besluit tot niettoelating kan de betrokkene binnen acht weken beroep instellen bij het bestuur. Dit
beslist in zijn eerstvolgende vergadering.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder voor zover van
toepassing tevens ereleden begrepen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging door de vereniging;
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij 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 (royement);
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2.
Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk en met redenen omkleed door het
bestuur.
3.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan te allen tijde en
zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden.
4.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te
sluiten.
5.
Ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering.
De betrokkenen wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 6
1.
De leden hebben gelijkwaardige aanspraak op de voordelen en op deelneming in de
algemene activiteiten van de vereniging.
2.
Donateurs hebben aanspraak op de voordelen en op deelneming aan de algemene
activiteiten van de vereniging, met uitzondering van activiteiten georganiseerd door de
Fotobond.
3.
De leden en donateurs zijn verplicht:
a.
de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven, en
daarnaar te handelen;
b.
de financiële verplichtingen jegens de vereniging tijdig en nauwgezet na te
komen;
c.
aan de doelstellingen en activiteiten van de vereniging zoveel in hun vermogen
ligt steun te verlenen;
d.
in het algemeen na te laten wat de vereniging schade berokkent of kan
berokkenen.
CONTRIBUTIE
Artikel 7
1.
De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties, subsidies, bijdragen voor verrichte
diensten en andere baten.
2.
De algemene vergadering bepaalt de door leden en donateurs te betalen contributie
casu quo minimum donatie.
3.
De contributie wordt ter jaarvergadering door de algemene vergadering vastgesteld.
BESTUUR
Artikel 8
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie doch niet meer dan zes personen, die door de
algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
2.
Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde door
de algemene vergadering vastgesteld.
3.
De voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden in functie benoemd.
4.
Het bestuur wijst zelf een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede
penningmeester aan. Het deelt de regeling aan de leden mede.
5.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuurs bevoegd.
EINDE BESTUURSFUNCTIE - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING
Artikel 9

1.

2.

3.
4.

Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
Elke bestuurder treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
Alleen bij wijze van uitzondering zal een bestuurslid langer dan acht jaar zitting hebben
in het bestuur, delen van jaren daar niet onder begrepen.
De functie van bestuurder eindigt voorts:
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b.
door bedanken.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10

1.
2.

3.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin
de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich

4.
5.
6.

als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde wordt de vereniging bovendien
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk.
Het bestuur kan zich organisatorisch ter zijde doen staan door commissies. Bij de
instelling regelt het de taak en werkwijze van de commissie. Het bestuur benoemt en
ontslaat de leden.

JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11

1.
2.

3.

4.

5.

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in
rechte van het bestuur vorderen.
De algemene vergadering wijst jaarlijks een kascommissie aan die de rekening en
verantwoording van het bestuur onderzoekt en van zijn bevindingen verslag aan de
algemene vergadering uitbrengt.
Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel,
zeven jaren te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12
1.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die nie t
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering (de jaarvergadering) gehouden. In deze vergadering komen onder meer
aan de orde:
a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11;
b.
verslag van de kascommissie;
c.
ontwerp begroting voor het volgende boekjaar;
d.
voorziening in eventuele vacatures;
e.
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de
vergadering.
Voorstellen van de leden moeten schriftelijk bij het bestuur, uiterlijk twee weken voor de
dag der vergadering, worden ingediend.
3.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4.
Voorts is het bestuur op verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken, na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of
bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen
dagblad.
5.
Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering aan personen die zich
jegens de vereniging in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt de titel
toekennen van erelid. Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 13
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurders.
2.
Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4.
5.
6.

Elk lid kan een ander lid als zijn vertegenwoordiger aanwijzen. Elk bestuurslid van de
vereniging kan niet als vertegenwoordiger worden aangewezen.
Een vertegenwoordiger kan nimmer meer dan twee leden vertegenwoordigen.
De aanwijzing als vertegenwoordiger geschiedt via een schriftelijke machtiging. Deze
moet tijdig voor de aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur van de
vereniging worden ingeleverd.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 14
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of diens plaatsvervanger, dan treedt één der
andere bestuurders, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15
1.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
2.
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of
de algemene vergadering anders besluit.
3.
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 stemmen staken, dan beslist het lot.
4.
Indien tot het nemen van een besluit over zaken of over personen geen der
stemgerechtigden stemming verlangt, dan wordt het voorstel geacht te zijn
aangenomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16

1.

2.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 17.

STATUTENWIJZIGING EN FUSIE
Artikel 17

1.

2.

3.

4.
5.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zai worden voorgesteld.
De oproeping tot zodanige vergadering wordt tenminste een week voor de vergadering
aan de leden toegezonden, tezamen met de tekst van de voorgestelde wijziging. Tot
wijziging van de statuten kan slechts besloten worden met een meerderheid van
tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en tenminste de
helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt na
veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen met inachtneming van het in
lid 1 en 2 bepaalde. Tijdens deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden een besluit worden genomen tot wijziging van de statuten.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie met één of meer andere
rechtspersonen is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING
Artikel 18

1.

Op een besluit tot ontbinding van de vereniging, op voorstel van het bestuur dan wel
van tenminste een derde van het aantal stemgerechtigde leden, is artikel 17 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding slechts
genomen kan worden indien in de algemene vergadering tenminste twee derden van

2.

3.
4.

alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in een zodanige vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt op overeenkomstige wijze een tweede algemene
vergadering bijeengeroepen, tenminste twee weken en ten hoogste zes weken na de eerste
vergadering. In deze tweede vergadering kan over de ontbinding een besluit genomen
worden met een meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene vergadering de vereffenaars aan. Zij
kan het bestuur met de vereffening belasten.
Bij vereffening wordt een eventueel batig saldo door de algemene vergadering
bestemd tot een algemeen doel ten bate van de amateur-fotografie.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19

1.
2.
3.

De algemene vergadering kan een of meerdere reglementen vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Reglementen door de algemene vergadering vastgesteld kunnen slechts worden
gewijzigd in een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van zodanig reglement zal worden voorgesteld.

Artikel 20
In alle aangelegenheden van de vereniging waarin deze statuten of de reglementen niet
voorzien beslist het bestuur.

