Editie 29-01-2014

Statuten van de “Nederlands Talige Vereniging Denia e.o.”.

Hoofdstuk I : Naam, rechtsvorm, zetel, werkgebied en doelstellingen.
Art. 1: Naam
Onder de naam “Nederlands Talige Vereniging Denia e.o.” (NTV) is een vereniging opgericht volgens
het gestelde in de Organieke Wet 1/2002 van 22 maart inzake het Verenigingsrecht en
overeenkomstig het gestelde in artikel 22 van de Grondwet, zonder winstoogmerk.

Art. 2: Rechtsvorm
De vereniging heeft eigen rechtspersoonlijkheid en is volledig bevoegd om haar vermogen te
beheren en er over te beschikken alsmede de door haar beoogde doelstellingen na te streven.

Art. 3: Zetel en werkgebied
De vereniging vestigt haar zetel in Denia. De vereniging zal haar activiteiten voornamelijk binnen het
gebied van de regio Valencia (Comunidad Valenciana) uitvoeren.

Art. 4: Doelstellingen
Het bestaan van deze vereniging heeft als doelstellingen het uitvoeren en of begeleiden van
culturele, sociale en recreatieve activiteiten.

Hoofdstuk II. De leden
Art. 5: Leden.
Leden zijn personen die de door de Algemene Ledenvergadering (nader te noemen ‘ALV’)
vastgestelde geldelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de vereniging.
De ALV kan andere vormen van lidmaatschappen bepalen en het besluit nemen dat er verschillende
soorten leden bestaan binnen de vereniging.

Art. 6: Rechten van de leden
De rechten van de leden bestaan uit:
a) Deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en in de bestuurs- en de vertegenwoordigende
organen, stemrecht uitoefenen, alsmede de ALV bijwonen, overeenkomstig de statuten. Om lid te
zijn van een vertegenwoordigend orgaan is het verplicht om meerderjarig te zijn, volledig
handelingsbevoegd te zijn en niet in overtreding te zijn vanwege strijdigheden met de geldende
wetgeving.
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b) Geïnformeerd te worden over de samenstelling van de bestuurs- en vertegenwoordigende
organen van de vereniging, de financiële positie en de uitvoering van activiteiten. Toegang kunnen
verkrijgen tot alle informatie via de vertegenwoordigende organen.
c) Gehoord te worden alvorens disciplinaire maatregelen tegen hem of haar uitgevoerd worden en
geïnformeerd te worden over de feiten die aanleiding geven tot het nemen van dergelijke
maatregelen, waarbij het besluit daartoe beargumenteerd dient te worden voor zijn of haar
eventuele strafmaatregel.
d) Besluiten van de bestuursorganen van de vereniging aanvechten als hij of zij die tegenstrijdig acht
met de wetgeving of de statuten.

Art. 7: Plichten van de leden
De verplichtingen van de leden zijn:
a) De doelstellingen van de vereniging ondersteunen en medewerking verlenen bij het nastreven
hiervan.
b) De contributie en andere bijdragen voldoen, die overeenkomstig de statuten elk lid ten deel
vallen.
c) Aan alle andere verplichtingen voldoen, die in de statuten bepaald zijn.
d) Alle geldig genomen besluiten van de bestuurs- en vertegenwoordigende organen van de
vereniging te aanvaarden en na te leven.

Art. 8: Redenen van uittreden
Redenen van uittreden uit de vereniging kunnen zijn:
a) Vrijwillig uittreden van de geïnteresseerde door middel van een schriftelijke mededeling aan het
secretariaat.
b) Bij het niet voldoen van de vastgestelde bijdragen gedurende het lopende jaar kan het
lidmaatschap door het bestuur worden beëindigd.
c) Wegens overlijden.
d) Schorsing bij besluit van de ALV wegens een disciplinaire maatregel.

Art. 9: Disciplinaire maatregelen
De verwijdering uit de vereniging van leden vanwege een disciplinaire maatregel kan plaats hebben
indien daden zijn begaan waardoor zij niet langer als leden geaccepteerd kunnen worden.
Dergelijke daden kunnen zijn het bewust tegenwerken en of verhinderen van de doelstellingen van
de vereniging en door het bestuur genomen besluiten.
Het nemen van disciplinaire maatregelen kan slechts plaatsvinden na hoor en wederhoor van de
betreffende leden. Disciplinaire maatregelen dienen bekrachtigd te worden door de ALV.
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Hoofdstuk III : Het bestuur.
Art. 10 : Algemene Ledenvergadering
De ALV is het belangrijkste bestuursorgaan van de vereniging, gevormd door de leden, met
onherroepelijk eigenrecht en absolute gelijkheid, dat besluiten neemt met het principe van bij
meerderheid van stemmen of van interne democratie.
Alle leden zijn onderworpen aan de besluiten van de ALV.

Art. 11 : Bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering
Tenminste één maal per jaar wordt een ALV gehouden, welke moet plaatsvinden in het eerste
kwartaal. Een ALV wordt gehouden met buitengewoon karakter, zo vaak als nodig, op voorstel van
het bestuur of op verzoek van tenminste 10 procent van de leden.

Art. 12 : Oproep tot de vergaderingen
Oproepen tot een reguliere ALV of ALV met buitengewoon karakter geschiedt bij schriftelijke
aankondiging. De aankondigingen van de oproep worden ten minste vijftien dagen tevoren op de
voor alle leden toegankelijke locaties en publicaties geplaatst. De oproep maakt melding van de
datum, het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst, alsmede de agenda.
De bijeenkomsten van de ALV worden geleid door de voorzitter. De secretaris doet verslag van elke
vergadering waarin opgenomen een samenvatting van de behandelde onderwerpen, de tekst van de
genomen besluiten en het resultaat van de stemmingen. Aan het begin van elke bijeenkomst van de
ALV wordt het verslag van de vorige bijeenkomst al dan niet goedgekeurd of geamendeerd.

Art. 13 : Bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering en geldigheid van besluiten
De ALV is geldig bijeen als bij eerste oproep tenminste één derde van het aantal van de leden
aanwezig is en bij een tweede oproep onafhankelijk van het aantal aanwezigen, welke een half uur
na de eerste oproep op dezelfde plaats gehouden kan worden. Tijdens bijeenkomsten van de ALV
geldt één stem voor elk lid van de vereniging.
De ALV heeft de volgende bevoegdheden:
a) Het al dan niet goedkeuren van het beleid van het bestuur.
b) Het goedkeuren, afkeuren en of amenderen van de jaarlijkse begroting.
c) Vaststellen van de algemene richtlijnen van handelen, waardoor de vereniging haar doelstellingen
kan bewerkstelligen.
d) Alle maatregelen treffen om het democratisch functioneren van de vereniging te garanderen.
e) Vaststellen van de contributie en bijzondere bijdragen.
f) Kiezen van leden van het bestuursorgaan.
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g) Schorsing van leden op voorstel van het bestuursorgaan.
h) Opheffing van de vereniging.
i) Wijziging van de statuten.
j) De vergoedingen van de leden van het bestuur vaststellen, die vermeld dienen te worden in de
door de ALV goedgekeurde jaarrekening.
De besluiten worden goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige
personen.

Hoofdstuk IV : Het vertegenwoordigend orgaan
Art. 14 : Samenstelling van het vertegenwoordigend orgaan
De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het vertegenwoordigend orgaan, genaamd
het bestuur, gevormd door een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
De verkiezing van de leden van het bestuur vindt plaats in een schriftelijke stemming gekozen door
de leden uit de ALV of bij acclamatie. De kandidaatstelling is open, d.w.z. elk lid kan zich kandidaat
stellen, waarbij noodzakelijk geëist wordt; meerderjarigheid, volledige handelingsbevoegdheid
bezitten en niet in overtreding zijn met de huidige wetgeving.
In de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester dienen verschillende
personen te worden benoemd.
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd, tenzij de ALV anders besluit.

Art. 15 : Duur van bestuursfuncties
De leden van het bestuur voeren hun functie uit gedurende een periode van drie jaar en kunnen
herkozen worden. Het aftreden uit de functie voordat de reglementaire termijn is beëindigd, kan het
gevolg zijn van:
a) Vrijwillig aftreden, gemeld door middel van een schriftelijke mededeling waarin de motieven
vermeld worden.
b) Ziekte waardoor het uitvoeren van de functie belemmerd wordt.
c) Terugtreden als lid van de vereniging.
d) Een sanctie opgelegd door de ALV wegens gemaakte overtreding tijdens het uitvoeren van de
functie.
e) De vacatures die ontstaan binnen het bestuur worden tijdens de eerstvolgende ALV opgevuld. Het
bestuur is bevoegd tijdelijk, tot de eerstvolgende ALV, een lid van de vereniging aan te wijzen in de
open gevallen functie.
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Art. 16 : Bevoegdheden van het bestuur
Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden:
a) Het uitdragen en vervullen van de vertegenwoordiging van de vereniging en het leidinggeven en
het voeren van het beleid in de ruimste zin zoals toelaatbaar is volgens de wet, alsmede het
uitvoeren van besluiten genomen door de ALV overeenkomstig de normen, regels en algemene
richtlijnen die de ALV vaststelt.
b) De nodige besluiten nemen t.b.v. het verschijnen bij openbare instellingen, teneinde allerhande
legale handelingen uit te voeren en de benodigde verzoekschriften in te dienen.
c) Besluiten nemen inzake toelating van nieuwe leden en de ledenlijst bijhouden.
d) Voorstel doen aan de ALV ter vaststelling van de contributie die de leden van de Vereniging
moeten voldoen.
e) Oproepen tot een ALV en erop toezien dat de ter vergadering genomen besluiten uitgevoerd
worden. Met name wat betreft besluiten tot statutenwijziging, welke inhoud hiervan aan het
Register van Verenigingen gemeld zal worden binnen een redelijke termijn nadat de ALV gehouden
werd en die daarvoor bijeengeroepen werd.
f) Van elk jaar de balans en de verlies- en winstrekening ter goedkeuring voorleggen aan de ALV en
de begroting voor het volgend jaar opmaken.
g) De administratie bijhouden volgens de wettelijk vastgestelde normen teneinde duidelijk inzicht te
verkrijgen in het vermogen, het resultaat en de financiële positie van de vereniging.
h) De inventaris opmaken van de bezittingen van de vereniging.
i) Het tijdelijk oplossen van elke in de huidige statuten onvoorziene zaak en verslag uitbrengen
hiervan in de eerstvolgende ALV.
j) Elke andere bevoegdheid die niet specifiek in deze statuten aan de ALV toebedeeld is.

Art. 17 : Bestuursvergaderingen
Het bestuur, vooraf opgeroepen door de voorzitter of door de persoon die hem vervangt, vergadert
in normale vergadering met de regelmaat die haar leden besluiten, welke in elk geval niet langer kan
zijn dan twee maanden. Men komt bijeen in buitengewone vergadering indien één derde van de
bestuursleden daarom verzoekt.
Tijdens bestuursvergaderingen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen der aanwezigen. Bij staking geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Van de besluiten van het bestuur wordt een verslag gemaakt. Aan het begin van elke
bestuursvergadering wordt het verslag van de vorige vergadering ter correctie en goedkeuring
voorgelegd.
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Art. 18 : De voorzitter
De voorzitter van de vereniging is tevens voorzitter van het bestuur. De voorzitter heeft de volgende
functies:
a) Het leidinggeven en wettelijk vertegenwoordigen van de vereniging als afgevaardigde van de ALV
en het bestuur.
b) Voorzitterschap van en leiding geven aan de bijeenkomsten van de bestuurs- en
vertegenwoordigende organen.
c) Het tekenen van de oproepen voor bijeenkomsten van de ALV en het bestuur.
d) Het paraferen van de verslagen en de verklaringen opgemaakt door de secretaris van de
vereniging.
De voorzitter wordt vervangen bij afwezigheid of ziekte door de vicevoorzitter of het bestuurslid met
de hoogste anciënniteit.

Art. 19 : De penningmeester
De penningmeester heeft als functie het beheren en controleren van de middelen van de vereniging,
alsmede het opmaken van de begroting, de balans en betaling van de rekeningen teneinde deze voor
te leggen aan het bestuur, overeenkomstig het gestelde in Art. 16 van deze statuten. Tekent de
ontvangsten, contributies en andere documenten van de boekhouding. Betaalt uit de door het
bestuur goedgekeurde rekeningen, die vooraf door de voorzitter geparafeerd dienen te worden. Het
beschikken over de (bank)rekeningen wordt bepaald in Art. 24.

Art. 20 : De secretaris
De secretaris beheert het archief van de vereniging, stelt op en ondertekent de verslagen van
bijeenkomsten van de bestuurs- en vertegenwoordigende organen, stelt op en machtigt vrij te geven
verklaringen, alsmede het bijhouden van de ledenlijst.

Hoofdstuk V : Het financiële beleid
Art. 21 : Startkapitaal en geldelijke middelen
Het startkapitaal van de vereniging is gewaardeerd op zeshonderd euro. De jaarlijkse begroting dient
ieder jaar goedgekeurd te worden door de ALV. De geldelijke middelen van de vereniging komen uit:
a) De contributie die de ALV oplegt aan de leden.
b) Overheidssubsidies of particuliere bijdragen.
c) Giften, erfenissen en of legaten.
d) Rente over het vermogen of andere inkomsten die het kan verkrijgen.
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Art. 22 : Winst uit activiteiten
De winst door het uitvoeren van economische activiteiten, inclusief uit dienstverlening, wordt
uitsluitend aangewend voor de doelstellingen van de vereniging.

Art. 23 : Contributie
Alle leden van de vereniging hebben de plicht deze financieel te ondersteunen door middel van
contributie of bijdragen die op voorstel van het bestuur door de ALV vastgesteld worden. De ALV kan
toetredingsbijdragen, periodieke contributies en speciale bijdragen vaststellen. Het boekjaar wordt
afgesloten per 31 december van elk jaar.

Art. 24 : Beschikking over bankrekeningen
Bij de bankrekeningen, geopend bij kredietinstellingen, moeten de handtekeningen voorkomen van
de voorzitter of de vicevoorzitter en de penningmeester en zodanig geregeld zijn dat altijd door twee
personen zal worden ondertekend.
Om over geld te beschikken zijn twee handtekeningen voldoende, waarvan één altijd van de
penningmeester is en de andere ofwel van de voorzitter of de vicevoorzitter is.

Hoofdstuk VI : Ontbinding van de vereniging
Art. 25 : Redenen van ontbinding en vereffening van het overschot
De vereniging kan opgeheven worden:
a) Bij besluit van de ALV die speciaal daartoe werd bijeengeroepen en een positieve stem van meer
dan de helft van de aanwezige leden.
b) Door de gevallen genoemd in artikel 39 van het Burgerlijk Wetboek.
c) Wegens rechterlijk eindvonnis.

Art. 26 : Vereffening
Bij ontbinding van de vereniging vangt een periode van vereffening aan, waarbij de vereniging tot het
einde hiervan haar rechtsvorm behoudt.
Bij ontbinding worden de bestuursleden curatoren, tenzij de ALV hiertoe anderen aanwijst of de
rechter op haar beurt hierover anders beslist.
Het is de taak van de curatoren:
a) Waken over het in stand houden van het vermogen van de vereniging.
b) Lopende zaken afhandelen en alle benodigde handelingen uitvoeren voor de ontbinding.
c) Uitstaande bedragen innen voor de vereniging.
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d) Het vermogen te gelde maken en schuldeisers betalen.
e) Verzoeken om annulering van de inschrijving in de betreffende Register.
In geval van insolventie van de vereniging dient het bestuur c.q. dienen de curatoren onmiddellijk
faillissement aan te vragen bij de bevoegde rechter.
Als er een batig saldo ontstaat, zal dit aangewend worden voor doelstellingen die overeenstemmen
met de aard der vereniging zonder winst oogmerk.
De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
De leden van de bestuurs- en vertegenwoordigende organen, alsmede andere personen die in naam
en vertegenwoordiging van de vereniging handelen, zijn verantwoordelijk tegenover de vereniging,
haar leden en aan derden voor de veroorzaakte schades en schulden veroorzaakt door onrechtmatig
handelen.

Hoofdstuk VII : Oplossen van geschillen
Art. 27 : Oplossing van geschillen
Overeenkomstig het gestelde artikel 40 van de Grondwet 1/2002 van 22 maart inzake het
verenigingsrecht, worden geschillen die mochten rijzen met betrekking tot het privérecht van
verenigingen en haar intern functioneren onderworpen aan de civiele rechtspraak.
De besluiten en handelingen van de vereniging kunnen worden aangevochten door elk lid of persoon
met een gerechtvaardigd belang. De leden kunnen besluiten en handelingen van de vereniging
betwisten die zij tegenstrijdig achten met de statuten binnen een termijn van veertig dagen nadat
deze genomen werden en een correctie, annulering of voorlopig uitstel hiervan eisen, of beiden,
volgens de procedures die bepaald zijn in de Wet op de Burgerlijke Rechtsvordering.
Niettegenstaande het bovenstaande, kunnen geschillen ook buitengerechtelijk opgelost worden door
middel van arbitrage, door middel van een procedure overeenkomstig het gestelde in de
Arbitragewet 36-1.988 van 5 december en in elk geval overeenkomstig de vereiste principes van hoor
en wederhoor, tegenstrijdigheid en gelijkheid van de partijen.
Aanvullende bepaling :
Aanvullend op de statuten en de geldig genomen besluiten door de bestuurs- en
vertegenwoordigende organen, zijn alle niet in deze statuten voorziene aangelegenheden
onderworpen aan de van kracht zijnde Grondwet 1/2002 van 22 maart inzake het verenigingsrecht
met de aanvullende bepalingen.
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Verklaring :
Hierbij wordt verklaard dat de onderhavige statuten een wijziging vormen van de goedgekeurde
statuten van zes december tweeduizend drie en dat deze statutenwijziging is goedgekeurd bij besluit
van de ALV (met buitengewoon karakter) gehouden op (nader te bepalen datum) teneinde deze aan
te passen aan het bepaalde in de Grondwet 1/2002 van 22 maart inzake het verenigingsrecht.
Te Denia op (nader te bepalen datum),

Handtekening secretaris,

Paraaf voorzitter,
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