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Naam en zetel ____________________________________________________________________________________________
Artikel 1 ___________________________________________________________________________________________________
De vereniging draagt de naam: Studievereniging Europese Studies. ___________________________
Zij heeft haar zetel te Amsterdam. ____________________________________________________________________
Doel ________________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 ___________________________________________________________________________________________________
De vereniging heeft ten doel: ___________________________________________________________________________
de bevordering van activiteiten en informatieverstrekking door studenten ten behoeven van
studenten, aankomend studenten en derden die direct of zijdelings betrokken zijn bij de _____
studierichting Europese Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit
van Amsterdam.___________________________________________________________________________________________
Duur _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 3 ___________________________________________________________________________________________________
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ___________________________________________________
Leden ______________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 ___________________________________________________________________________________________________
1. Gewone leden en ereleden zijn leden, zoals bedoeld in Boek 2 Burgerlijk Wetboek, die _
Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam studeren of hebben gestudeerd, dan wel
belangstelling hebben voor de activiteiten van de vereniging. _________________________________
2. Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. Het bestuur
beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten. De secretaris __
geeft van een beslissing tot de weigering van de toelating onverwijld schriftelijk kennis aan
de kandidaat. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij/zij binnen __
veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering.
__________________________________________________________________________________________________________

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Terzake van het beroep
wordt op de eerstvolgende algemene vergadering uitspraak gedaan. _________________________
3. Erelid is degene die door de algemene vergadering met algemene stemmen als zodanig is
benoemd op grond van de omstandigheid dat hij/zij zich bijzonder verdienstelijk voor de ___
vereniging heeft gemaakt.___________________________________________________________________________
Artikel 5 ___________________________________________________________________________________________________
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De vereniging kent voorts donateurs. Donateur is hij/zij die zich als zodanig bij het bestuur
heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten. Hij/zij steunt de vereniging met een financiële
bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ____________
Einde van het lidmaatschap ___________________________________________________________________________
Artikel 6 __________________________________________________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: _________________________________________________________________________
a. _door overlijden; ______________________________________________________________________________
b. _door schriftelijke opzegging door het lid; deze kan te allen tijde geschieden zulks ___
zonder inachtneming van een opzeggingstermijn; ______________________________________
c. _door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging; deze kan te allen
_________________________________________________________________________________________________

tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden wanneer een lid
_________________________________________________________________________________________________

heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden
_________________________________________________________________________________________________

het lidmaatschap te laten voortduren; ____________________________________________________
d. _door ontzetting; deze kan alleen door het bestuur 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. Ten aanzien van een bestuurslid geschieden zowel de opzegging namens de ____
vereniging als de ontzetting krachtens besluit van de algemene vergadering. __________
3. _Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting of opzegging namens de ______
vereniging is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Hem/haar staat binnen vier weken na ontvangst van de ___
kennisgeving beroep op de algemene vergadering open. Het beroep moet schriftelijk bij
de secretaris worden ingediend. _______________________________________________________________
4. _Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, ___
evenwel met dien verstande dat hij/zij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het
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beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep, bij te wonen en daar het
woord te voeren. Het geschorste lid heeft daarin geen stemrecht. _______________________
Schorsing _________________________________________________________________________________________________
Artikel 7 __________________________________________________________________________________________________
1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als zodanig ___
schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen __
aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten. ________________________________________________
2. Het bepaalde in artikel 6 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing. ___
3. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt tevens in de schorsing als
_____________________________________________________________________________________________________

bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het ________
bestuurslidmaatschap. ___________________________________________________________________________
Rechten en verplichtingen ____________________________________________________________________________
Artikel 8 __________________________________________________________________________________________________
1. Onverminderd het overigens bij de Wet, deze statuten of een eventueel huishoudelijk ___
reglement bepaalde hebben de leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen
faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. ___________________________
2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de
algemene vergadering. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van
het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt. ___________
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële ________
verplichtingen moet zijn voldaan. _________________________________________________________________
4. Personen van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn
geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang, het einde of de schorsing heeft __________
plaatsgevonden, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
__________________________________________________________________________________________________________

Het bestuur _______________________________________________________________________________________________
Artikel 9 ___________________________________________________________________________________________________
De leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het bestuur. Het bestuur
______________________________________________________________________________________________________________

is tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten strekkende tot het kopen, vervreemden of
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______________________________________________________________________________________________________________

bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. _________________________________________
Artikel 10 _________________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden boven gemeld ____
minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit minimaal
__________________________________________________________________________________________________________

een voorzitter, secretaris en penningmeester. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar
als bestuursleden. De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van
de algemene vergadering. De functieverdeling geschiedt door de sollicitatiecommissie, zoals
__________________________________________________________________________________________________________

bepaald in artikel 19.3. _____________________________________________________________________________
2. Jaarlijks op een algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 13, treedt het voltallige __
bestuur af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. _______________________________
3. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. __________________________________________
4. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature
een algemene vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de
__________________________________________________________________________________________________________

vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene ____
vergadering. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat, blijft het _
bestuur een bevoegd college vormen, onverminderd de hiervoor bedoelde verplichting om in
__________________________________________________________________________________________________________

de vacature te voorzien. _____________________________________________________________________________
Artikel 11 _________________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur vergadert tenminste één keer per maand. De voorzitter of tenminste twee leden
van het bestuur bepaalt respectievelijk bepalen waar en wanneer een bestuursvergadering __
wordt gehouden. Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of _
namens deze, door de secretaris. ___________________________________________________________________
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Deze is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te
__________________________________________________________________________________________________________
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plaatsen op verzoek van tenminste één bestuurslid. Het bestuur moet gehoor geven aan het _
verzoek van een SES-lid om een bepaald onderwerp te behandelen. _________________________
3. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Bij het staken van de _
stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. ______________________________________________
4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst.
De notulen casu quo de besluitenlijst worden/wordt door het bestuur vastgesteld. _________
Vertegenwoordiging ____________________________________________________________________________________
Artikel 12 _________________________________________________________________________________________________
Ten minste twee bestuursleden zijn, met medeweten van de andere bestuursleden, gezamenlijk
bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. ________________________________
Algemene vergaderingen ______________________________________________________________________________
Artikel 13 _________________________________________________________________________________________________
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat wil
zeggen voor één maart van elk kalenderjaar, een algemene vergadering gehouden. De __
algemene ledenvergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk _
verlengen. _____________________________________________________________________________________________
2. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeen geroepen door
middel van een schriftelijke kennisgeving. De termijn voor bijeenroeping van een algemene
__________________________________________________________________________________________________________

vergadering bedraagt ten minste vijftien dagen, de dag van de vergadering niet meegerekend.
__________________________________________________________________________________________________________

3. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering,
__________________________________________________________________________________________________________

alsmede de agenda. __________________________________________________________________________________
4. Een algemene ledenvergadering wordt voorts bijeengeroepen wanneer de voorzitter dit _
bepaalt, krachtens besluit van het bestuur of als dit volgens de wet of statuten verplicht is. __
Het bestuur is tot bijeenroeping van een algemene vergadering verplicht indien tenminste tien
leden, dan wel zoveel leden als tezamen bevoegd zijn een tiende (1/10) gedeelte van de
stemmen in een algemene vergadering uit te brengen onder nauwkeurige opgave van de te _
behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen.
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__________________________________________________________________________________________________________

Indien het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig vervolg geeft dat de vergadering _
niet binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te
__________________________________________________________________________________________________________

gaan, daartoe het ledenregister te raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter van
__________________________________________________________________________________________________________

de vergadering aan te wijzen._______________________________________________________________________
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij ontstentenis of belet
__________________________________________________________________________________________________________

van de voorzitter, wordt de vergadering geleid door de secretaris en bij diens ontstentenis of
__________________________________________________________________________________________________________

belet door de penningmeester. Bij belet of ontstentenis van de penningmeester wijst het
bestuur - indien dit uit meer dan drie leden bestaat - uit zijn midden een persoon aan die de
vergadering zal leiden. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit
artikel. _________________________________________________________________________________________________
6. Ieder lid, dat niet is geschorst, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 4, heeft toegang tot de
__________________________________________________________________________________________________________

algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te
__________________________________________________________________________________________________________

doen. ___________________________________________________________________________________________________
7. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan door een gemachtigd ander lid worden uitgebracht.
Een aanwezig lid kan slechts door één afwezig lid gemachtigd worden middels een kopie van
een geldig identiteitsbewijs en handtekening van het afwezige lid. __________________________
8. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. _____________________
9. In alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of een eventueel huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist de algemene vergadering. ______________________________________________________
10. De algemene vergadering kan besluiten bepaalde verwante organisaties studentenactiviteiten
__________________________________________________________________________________________________________

te laten verrichten binnen het kader van de vereniging en haar doel en onder ______________
verantwoordelijkheid van de vereniging, aan welk besluit door de algemene vergadering
voorwaarden en bepalingen kunnen worden verbonden. _______________________________________

___
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11. De statuten maken het voor ten minste tien leden mogelijk gezamenlijk een alternatieve
voordracht van een kandidaat-bestuur te doen. Als dit het geval is, moeten deze leden dit ___
voor aanvang van de ALV aan het zittende bestuur melden, dat dan verplicht is de _______
alternatieve voordracht in de agenda op te nemen. De procedure is dan als volgt: er volgen _
twee stemrondes. In de eerste stemronde wordt door de leden bij absolute meerderheid _
gestemd over welke van de twee voordrachten de definitieve voordracht wordt. In de tweede
__________________________________________________________________________________________________________

stemronde wordt over deze definitieve voordracht gestemd. __________________________________
12. Als er geen alternatieve voordracht is, wordt alleen de tweede stemronde uitgevoerd. __
Artikel 14_________________________________________________________________________________________________
1. De volgende punten moeten tenminste één vergadering op de agenda staan: ______________
1. verkiezing van de bestuursleden; __________________________________________________________
2. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar; _____________________________
3. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het afgelopen
_________________________________________________________________________________________________

boekjaar gevoerd; ____________________________________________________________________________
4. jaarlijkse benoeming van een kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden, die
geen deel uit mogen maken van het bestuur; ____________________________________________
5. verslag van de bevindingen van de kascommissie; _____________________________________
6. vaststelling van de verdeelsleutel van de baten van de vereniging over het lopende __
boekjaar. ______________________________________________________________________________________
2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met
__________________________________________________________________________________________________________

inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. _____________________________________________
Artikel 15_________________________________________________________________________________________________
1. Om een besluit tijdens de algemene vergadering aan te nemen, moet het aantal voorstemmen
__________________________________________________________________________________________________________

minstens de helft van de stemmen plus een half bedragen. Blanco stemmen worden wel
meegeteld in het totaal aantal stemmen, onthoudingen niet. ___________________________________
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. ___________________________
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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. ____________________________________________________________
Boekjaar __________________________________________________________________________________________________
Artikel 16 _________________________________________________________________________________________________
Het boekjaar van de vereniging loopt vanaf één september tot en met één en dertig augustus van
______________________________________________________________________________________________________________

het opvolgende jaar. ______________________________________________________________________________________
Statutenwijziging ________________________________________________________________________________________
Artikel 17 _________________________________________________________________________________________________
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen
met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. In
__________________________________________________________________________________________________________

deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De termijn voor bijeenroeping van een algemene vergadering bedraagt ten minste vijftien __
dagen. _________________________________________________________________________________________________
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan drie weken na de _
eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden ____
genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte ___
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. ______________________
3. Tenminste vijf dagen vóór de vergadering moet een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de __
leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot
het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. ________________________________
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5. De bestuursleden zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister
gehouden door de Kamer van Koophandel binnen wier ressort de vereniging haar statutaire
vestigingsplaats heeft, door te geven. _____________________________________________________________
Ontbinding _______________________________________________________________________________________________
Artikel 18 _________________________________________________________________________________________________
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 van _____________
overeenkomstige toepassing. _______________________________________________________________________
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van
__________________________________________________________________________________________________________

de algemene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 eveneens
van overeenkomstige toepassing. __________________________________________________________________
Sollicitatiecommissie ____________________________________________________________________________________
Artikel 19 _________________________________________________________________________________________________
1. De sollicitatiecommissie heeft als taak het voordragen van een kandidaat-bestuur. De ___
sollicitatiecommissie bestaat uit ten minste drie personen._____________________________________
2. De sollicitaties voor de sollicitatiecommissie worden uitgeschreven door het bestuur. Op een
__________________________________________________________________________________________________________

algemene ledenvergadering presenteren de kandidaten zich, waarna de vergadering tot _
(anonieme) stemming overgaat: in drie of meer rondes, afhankelijk van het aantal _______
beschikbare plaatsen, kunnen de leden schriftelijk aangeven wie hun voorkeur heeft. Na elke
__________________________________________________________________________________________________________

ronde worden de stemmen bij elkaar opgeteld, waarna diegene met de meeste stemmen als _
eerste in de sollicitatiecommissie wordt gekozen. Na alle rondes wordt de _________________
sollicitatiecommissie voorgedragen en de vergadering kan de voorgedragen commissie _
goedkeuren dan wel afkeuren. _____________________________________________________________________
3. De sollicitatiecommissie schrijft de sollicitaties uit en neemt sollicitatiegesprekken af. __
Hiertoe stelt zij een document op met daarin een profiel aan de hand waarvan die ________
sollicitanten worden getoetst. Uit de sollicitanten kiest zij een bij voorkeur vijfkoppig __
bestuur, waarbij zij (eventueel in samenspraak met de kandidaten) de positieverdeling binnen
het bestuur vaststelt. Tenminste een week voor de algemene ledenvergadering waarop een _
kandidaat-bestuur wordt voorgedragen, publiceert de sollicitatiecommissie haar voordracht in
een rapport, waarin zij duidelijk haar overwegingen bij de gemaakte keuze toelicht. ______
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4. _De Raad van Toezicht dient de sollicitatieprocedure van de commissie te controleren, waarbij
gebruik wordt gemaakt van het document zoals beschreven in artikel 19.3. De Raad wordt _
niet gerekend tot de sollicitatiecommissie en richt zich bij de controle slechts op het proces.
Raad van Toezicht_______________________________________________________________________________________
Artikel 20 _________________________________________________________________________________________________
1. De Raad van Toezicht is een orgaan, bestaande uit drie leden, dat toezicht houdt op het _
bestuur en de langetermijnbelangen en continuïteit van de SES tracht te waarborgen. ____
Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een adviesfunctie aan het bestuur als het bestuur of
de Raad van Toezicht dit nodig acht. Tenslotte kan de Raad van Toezicht bemiddelen in een
__________________________________________________________________________________________________________

conflict tussen leden en het bestuur. De Raad van Toezicht is niet bevoegd het bestuur te ___
schorsen of te vertegenwoordigen. ________________________________________________________________
2. De aanstelling van de Raad van Toezicht geschiedt door benoeming door de algemene __
ledenvergadering. ____________________________________________________________________________________
3. De Raad van Toezicht neemt zitting van 1 september tot en met 31 augustus van het ____
daaropvolgende jaar. ________________________________________________________________________________
4. In het geval van het overlijden van het voltallige bestuur worden de taken van het bestuur
waargenomen door de Raad van Toezicht. Zij is dan ook bevoegd tot het voordragen van een
__________________________________________________________________________________________________________

sollicitatiecommissie. ________________________________________________________________________________
5. Voor de overige bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Toezicht wordt er ____
aangesloten bij 2:57 BW.____________________________________________________________________________
Kascommissie ____________________________________________________________________________________________
Artikel 21 _________________________________________________________________________________________________
1. Het doel van de kascommissie is het controleren van de dagelijkse taken van de _________
penningmeester. De kascommissie dient, als er een grote fout in het functioneren van de ____
penningmeester is opgetreden, verslag aan de ALV uit te brengen. __________________________
2. De kascommissie bestaat uit tenminste drie personen.__________________________________________
3. De aanstelling van de kascommissie geschiedt op dezelfde wijze als de aanstelling van de
sollicitatiecommissie zoals bepaald in artikel 19.2. _____________________________________________
Slotbepaling ______________________________________________________________________________________________
Artikel 22 _________________________________________________________________________________________________
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Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
______________________________________________________________________________________________________________

de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. _________________________________________
Slot akte ____________________________________________________________________________________________________
De comparanten verklaarden – voor zover nodig mede namens de bij deze akte betrokken __
partijen – tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van deze akte
kennis te nemen en daarmee in te stemmen. __________________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van
het daartoe bestemde document vastgesteld.__________________________________________________________
----------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum, in het
hoofd van deze akte vermeld. ___________________________________________________________________________
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van een
______________________________________________________________________________________________________________

toelichting daarop, heb ik, notaris, de comparanten gewezen op de gevolgen die voor partijen of
______________________________________________________________________________________________________________

één of meer hunner uit de inhoud van deze akte voortvloeien. _____________________________________
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris _______
ondertekend _______________________________________________________________________________________________

