
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuten 

CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde 

 
zoals goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van  

1 juli 2005 

 

gedeponeerd bij Holland en van Gijzen Advocaten en Notarissen en 

vastgesteld op 3 januari 2006 

 



Statuten CHEOPS, 1 juli 2005            pag. 1 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde en is 

gevestigd in de gemeente Eindhoven. 

 

Artikel 2. 

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de studenten 

van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Zij 

tracht dit doel te verwezenlijken door het organiseren van tal van 

activiteiten, waarbij ieder vakgebied regelmatig aan bod moet komen en door 

het onderhouden van contacten met daarvoor in aanmerking komende instanties 

binnen en buiten de Technische Universiteit Eindhoven.  

 

 

DUUR 

Artikel 3.  

De vereniging bestaat gedurende onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar en het 

boekjaar lopen gelijk met het door de Technische Universiteit Eindhoven 

gehanteerd academisch jaar.  

 

 

INRICHTING 

Artikel 4.  

De vereniging - in dit verband ook te noemen "hoofdvereniging" - kent 

sectieverenigingen. Deze bezitten rechtspersoonlijkheid. Zij maken als 

sectieverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid deel uit van de 

organisatie van de hoofdvereniging. De sectieverenigingen worden nader 

genoemd in art. 21. 

 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 5.  

1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden.  
2. Waar in de vereniging wordt gesproken van lid of leden wordt/worden 

daaronder verstaan zowel de gewone, alsook de buitengewone en de 

ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.   

3. a. Gewone leden van de vereniging kunnen slechts zijn zij die studeren 
aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

b. Gewone leden kunnen ressorteren onder een of meerdere 

sectieverenigingen. 

c. Gewone leden, die in de loop van het verenigingsjaar het 

ingenieursexamen met goed gevolg afleggen, blijven gedurende dat 

verenigingsjaar gewoon lid der vereniging. 

d. Buitengewone leden zijn zij, die niet als studerende staan 

ingeschreven aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven, en die als zodanig zijn toegelaten 

overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde. 

e. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de 
vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging door 

de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd, en die als 

zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.   

 

Artikel 6. 

Als lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande bij het 

bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating van leden.  

Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog 

tot toelating besluiten. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van 
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tenminste tien leden door de algemene ledenvergadering benoemd. Het 

lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om 

door erfopvolging te worden verkregen. 

 

Artikel 7. Verplichtingen 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie. 

Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen, 

tenzij het bestuur of de algemene ledenvergadering anders beslist. De 

hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld aan de hand van de door het bestuur 

opgestelde begroting voor het jaar waarvoor de contributie zal gelden. 

2. Ieder lid is verplicht:  
a. de statuten en reglementen van de vereniging en - voor zover van 

toepassing - van de sectievereniging, alsmede de besluiten van de 

organen van de vereniging of sectievereniging na te leven; 

b. de belangen van de vereniging en van haar sectievereniging niet 
te schaden; 

c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke 
uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam 

van haar leden aangaat. 

3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen 

worden aangegaan dan nadat het bestuur door de algemene vergadering 

daartoe bevoegd is verklaard. 

 

Artikel 8. Sancties 

1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de 
in artikel 7 lid 2 en artikel 21, lid 11 vermelde verplichtingen. 

2. Voorzover deze bevoegdheid niet door de algemene ledenvergadering aan 
een commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het 

bestuur bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 van 

dit artikel, de volgende straffen op te leggen:  

− berisping; 

− boete; 

− uitsluiting van het deelnemen aan activiteiten; 

− ontzegging van het recht om één of meer functies uit te oefenen; 

− schorsing (enkel van toepassing op leden); 

− ontzetting (royement). 

3. Besluiten als bedoeld in het vorige lid worden niet genomen dan nadat 
het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld zich in een vergadering 

van het tot het nemen van het besluit bevoegde orgaan, te verdedigen. 

4. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang 
tot een algemene ledenvergadering respectievelijk een algemene 

sectieledenvergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming 

deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan 

het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd. 

5. a. Ontzetting kan slechts worden uitgesproken indien een lid in 

ernstige mate in strijd met de statuten of reglementen van de 

vereniging en/of besluiten van zijn organen handelt, dan wel de 

vereniging of een sectievereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

b. Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken. 

c. Nadat het bestuur met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit 

artikel tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid 

onverwijld door middel van een aangetekend schrijven van het 

besluit, met opgave van reden(en), in kennis gesteld. 

d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze 

kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan bij de algemene 
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ledenvergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met 

volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen beslist. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 

geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van 

verweer toegang heeft tot bedoelde algemene ledenvergadering en 

bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is bevoegd zich 

in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan. 

 

Artikel 9.  Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap der vereniging eindigt, behalve door het eindigen van 
de studie als bedoeld in artikel 5, lid 3c., door:  

− het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de 

vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te 

bestaan; 

− opzegging van het lid; 

− opzegging namens de vereniging;  

− ontzetting.   

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden 

tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een 

schriftelijke kennisgeving, welke twee weken voor het einde van het 

lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze 

is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, 

tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijze niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.   

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door 
het bestuur met in achtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 

twee weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te 

zijn aangemaand, op de eerste januari niet ten volle aan zijn 

geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede 

wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke te 

eniger tijd de statuten of het huishoudelijk reglement voor het 

lidmaatschap gesteld mochten worden.  De opzegging door het bestuur kan 

onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, 

wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds 

schriftelijk met opgave van de reden(en).   

 

 

GELDMIDDELEN   

Artikel 10.  

De inkomsten der vereniging bestaan uit: 

− Contributie; 

− bijdragen van donateurs; 

− subsidies;  

− andere inkomsten.  

 

Artikel 11.  

1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het 

bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging  

verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde 

minimumbijdrage te storten.  

2. Bij verhoging van de minimumbijdrage dient de donateur minimaal een 

maand voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn op de hoogte te 

worden gebracht. 
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3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke 
hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd. 

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door 
de vereniging of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met 

dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse 

bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

 

BESTUUR  

Artikel 12. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Bestuursleden worden 
door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden der vereniging 

benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester aan.  

2. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, 
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is 

een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig 

uitgebrachte stemmen. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf 

hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een 

opzegtermijn van tenminste een maand. Jaarlijks treden alle 

bestuursleden af. De aftredende bestuursleden kunnen zich terstond 

herkiesbaar stellen. 

 

Artikel 13.  

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging: De vereniging wordt in 

en buiten rechte vertegenwoordigd door: 

− hetzij het bestuur; 

− hetzij de voorzitter en de secretaris; 

− hetzij twee bestuursleden tezamen.   

 

Artikel 14.   

Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig voor: 

− het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;  

− het doen van uitgaven boven een bedrag vast te stellen bij 

huishoudelijk reglement;  

− het aangaan van verbintenissen die, op geld gewaardeerd een bedrag, 

vast te stellen bij huishoudelijk reglement, te boven gaan. Het 

ontbreken van goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan niet 

aan derden worden tegengeworpen.  

 

Artikel 15. 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op 
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 

bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 

vereniging kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers als bedoeld in het vorige lid gedurende zeven jaar te 

bewaren. 

 

Artikel 16. Bestuursvergadering 

1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de 

voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen. 
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2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen 

bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle 

bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. 

3. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in het 

vorige lid, worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte 

geldige stemmen, mits aan de stemming wordt deelgenomen door de 

meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden. Blanco-stemmen 

worden niet als geldig aangemerkt. 

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de 
voorzitter of een bestuurslid anders wenst. 

5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der 

stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken 

van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan 

vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering 

of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of 
een notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 

worden vastgesteld. 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 17.   

1. Binnen twee maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een 

algemene ledenvergadering gehouden. Hierin moeten aan de orde komen 

verkiezing bestuursleden, financiële jaarstukken, jaarverslag en 

begroting voor het komende jaar.   

2. Een algemene sectieledenvergadering is tot uiterlijk twee weken voor 
een algemene ledenvergadering bevoegd om punten aan de agenda toe te 

voegen. 

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks doch uiterlijk een maand 
voor de jaarvergadering, een kascontrole-commissie, bestaande uit ten 

minste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur of een 

sectiebestuur; deze commissie onderzoekt de financiële jaarstukken en 

brengt daarover verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Het 

bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste 

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der 

vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der 

vereniging te geven. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van 

het jaarverslag en de rekening strekt het bestuur tot décharge. 

Indien de goedkeuring van de rekening en de verantwoording wordt 

geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie, 

bestaande uit tenminste drie leden welke een nieuw onderzoek doet van 

de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde 

bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de 

benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergaderingverslag uit van 

haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de 

algemene ledenvergadering al die maatregelen, welke door haar in het 

belang van de vereniging nodig geacht worden. 

4. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een 

bestuurder. 

   

Artikel 18.  

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, 
met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, zulks 
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evenwel met dien verstande dat voor berekening van de oproepingstermijn 

niet worden meegeteld zaterdagen en zondagen, noch algemeen erkende 

feestdagen. Tijdens de academische vakanties kunnen geen algemene 

ledenvergaderingen worden gehouden, tenzij dringende omstandigheden 

hiertoe noodzaken.  

2. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling aan alle leden. 
3. Behalve de in artikel 17 bedoelde jaarvergadering zullen algemene 

ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks 

wenslijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de 

te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste tien procent 

van de stemgerechtigde leden of, zo dat minder is, door tien 

stemgerechtigde leden.  Na ontvangst van zo’n verzoek is het bestuur 

verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een 

termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot 

bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd 

ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een 

algemene ledenvergadering bijeenroept. 

   

Artikel 19.  

1. Alle leden, zie artikel 5 lid 1, hebben toegang tot de algemene 

ledenvergadering, tenzij zij ten tijde van de vergadering zijn 

geschorst. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan niet-leden. 

Echter uitsluitend gewone leden hebben daar ieder een stem.  

2. Op de algemene ledenvergadering geschiedt het stemmen mondeling, tenzij 
de algemene ledenvergadering anders wenst.  

3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle 

besluiten door de algemene ledenvergadering met volstrekte meerderheid 

van stemmen genomen. Bij staking der stemming wordt het voorstel geacht 

te zijn verworpen.  

4. Indien bij stemming over personen geen der kandidaten de volstrekte 

meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd, heeft herstemming 

plaats tussen de kandidaten, die het hoogste aantal stemmen hebben 

verkregen; indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot, 

tenzij staande de vergadering op voorstel van het bestuur of van 

tenminste vijf leden door de vergadering wordt besloten dat opnieuw 

gestemd zal worden op een volgende vergadering, welke zal worden 

bijeengeroepen en gehouden binnen een maand na de vorige.   

 

Artikel 20. 

De voorzitter leidt de algemene ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid of 

ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering 

optreden. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de 

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging 

notulen gehouden. 

 

 

 

SECTIEVERENIGINGEN 

Artikel 21. 

1. Naam 
Een sectievereniging heeft een naam. 

Een sectievereniging is een formele vereniging, ingeschreven in het 

register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied 

de vereniging haar zetel heeft en waarbij de statuten door een notaris 

zijn opgesteld. 
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In de statuten van een sectievereniging staat haar relatie tot de 

hoofdvereniging vermeld. 

De sectieverenigingen staan beschreven in het huishoudelijk reglement 

van de hoofdvereniging. 

2. Doel 
Een sectievereniging heeft een doel, beschreven in de statuten van de 

sectievereniging.  

Het doel van de sectievereniging mag niet strijdig zijn met het doel 

van de hoofdvereniging. 

De sectievereniging zet zich in voor een te ontplooien te onderscheiden 

activiteit binnen de doelstellingen van de hoofdvereniging. 

3. Duur 
Een sectie wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. 

4. Lidmaatschap 
a. Leden van een sectievereniging kunnen zijn zij die behoren tot de 

doelgroep van de sectievereniging zoals beschreven in statuten 

van de betreffende sectievereniging. Voorts andere naar het 

oordeel van het sectiebestuur daartoe in aanmerking komende 

leden. 

b. Het sectiebestuur beslist omtrent de toelating van leden van de 
hoofdvereniging tot de sectievereniging. Bij niet toelating staat 

beroep open bij de algemene sectieledenvergadering. 

c. Lidmaatschap van de hoofdvereniging is verplicht voor leden van 
de sectieverenigingen, met uitzondering van buitengewone en 

ereleden, die geen lid van de hoofdvereniging behoeven te zijn.  

d. Een sectievereniging is zelfstandig bevoegd eigen buitengewone en 
ereleden van de sectievereniging te benoemen, ook buiten de leden 

van de hoofdvereniging.  

5. Geldmiddelen 
a. Iedere sectievereniging kan beschikken over een toelage, 

toegekend door de hoofdvereniging. De verdeelsleutel voor deze 

toelage staat vermeldt in het huishoudelijk reglement van de 

hoofdvereniging. 

b. De sectievereniging dient verantwoording af te kunnen leggen aan 
het bestuur van de hoofdvereniging over alle gelden die zij via 

deze vereniging verkregen heeft. 

c. Daarnaast zijn sectieverenigingen gerechtigd om extra 

contributie, volgens het huishoudelijk reglement van de 

sectievereniging bepaalt, aan hun leden te vragen. 

d. Het boekjaar van een sectievereniging valt samen met dat van de 
hoofdvereniging. 

e. In de kascontrole-commissie van een sectievereniging dient een 

afgevaardigde vanuit het bestuur van de hoofdvereniging plaats te 

nemen. Overige invulling van de kascontrole-commissie wordt 

bepaald in de statuten van de sectievereniging. 

6. Bestuur 
a. Een bestuur van een sectievereniging (sectiebestuur) bestaat uit 

tenminste drie personen. Het aantal bestuursleden wordt nader 

vastgesteld door de betreffende algemene sectieledenvergadering. 

b. Het bestuur van de sectievereniging onderhoudt contacten met het 
bestuur van de hoofdvereniging. 

c. Een sectievereniging regelt uitsluitend zaken die de eigen 

sectievereniging betreffen. 

d. Een sectiebestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die 
mede de belangen van de hoofdvereniging of van een andere 

sectievereniging kunnen raken voorafgaand overleg te plegen met 

het bestuur van de hoofdvereniging of het betreffende 
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sectiebestuur. Komen de betrokken besturen niet tot 

overeenstemming dan beslist het bestuur van de hoofdvereniging. 

e. Een sectiebestuur is verplicht bij zijn handelen te blijven 

binnen een jaarlijks door de algemene sectieledenvergadering 

vastgestelde begroting. Het bestuur van de hoofdvereniging 

beoordeelt de begroting van een sectievereniging binnen een maand 

na vaststelling door de algemene sectieledenvergadering en geeft 

daaraan zo mogelijk zijn schriftelijke goedkeuring. Bij afkeuring 

van de begroting door het bestuur van de hoofdvereniging, dient 

het sectiebestuur binnen een maand na afkeuring een nieuwe 

begroting vast te stellen. 

f. Het sectiebestuur heeft de goedkeuring van de algemene 

sectieledenvergadering en de schriftelijke goedkeuring van het 

bestuur van de hoofdvereniging nodig voor het voeren van 

rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;  

7. Overleg 
De hoofdvereniging zal periodiek, minimaal één keer per maand, een 

bijeenkomst bijeenroepen en voorzitten, waarbij leden (minimaal één) 

van de verschillende besturen van zowel de sectieverenigingen als de 

hoofdvereniging verplicht aanwezig zullen zijn. De agenda voor dit 

overleg bevat ondermeer de geplande activiteiten van zowel de 

hoofdvereniging alswel de sectieverenigingen en de in artikel 23, lid 2  

en in artikel 26, lid 2 bedoelde wijzigingen. Tijdens de academische 

vakanties kunnen geen overleggen worden gehouden, tenzij dringende 

omstandigheden hiertoe noodzaken. 

8. Algemene sectieledenvergadering 
De algemene sectieledenvergadering bestaat uit alle onder de 

betreffende sectievereniging ressorterende leden. 

Het bestuur van de hoofdvereniging is tot uiterlijk twee weken voor een 

algemene sectieledenvergadering bevoegd om punten aan de agenda toe te 

voegen. 

9. Oprichting  
a. Alvorens tot officiële oprichting over te gaan, dient de beoogde 

sectievereniging een jaar de status in oprichting te hanteren. 

Tijdens dit jaar valt de betreffende sectievereniging onder de 

verantwoordelijkheid van de hoofdvereniging en hanteert achter 

haar naam de afkorting ‘i.o.’. Indien zij na één jaar haar 

continuïteit kan aantonen en voldoet aan alle in dit artikel 

gestelde voorwaarden kan zij overgaan tot formele oprichting. 

b. Een sectievereniging komt tot stand door een besluit van de 

algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging, waartoe 

opgeroepen werd met de mededeling dat oprichten van een 

sectievereniging zal worden voorgesteld. Een besluit tot 

oprichting van een sectievereniging kan alleen worden genomen met 

ten minste twee/ derde der geldige stemmen op een algemene 

ledenvergadering, waar tenminste de helft van de gewone leden 

aanwezig is.  

Bij gebreke van het quorum wordt een tweede vergadering gehouden 

binnen een maand na de eerste. In de oproeping tot deze 

vergadering zal melding worden gedaan dat komende vergadering een 

tweede vergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze 

vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen 

worden genomen met twee/derde der geldige stemmen, ongeacht het 

aantal aanwezige leden. 

10. Ontbinding  

a. Ontbinding van een sectievereniging vindt plaats zoals beschreven 
in de statuten van de sectievereniging. Indien bij een besluit 
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tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur van de sectievereniging 

of, bij gebreke daarvan, door het bestuur van de hoofdvereniging.  

b. Eigendommen en in kas zijnde gelden van sectieverenigingen 

vloeien na vereffening terug naar de hoofdvereniging. 

c. Het bestuur van een sectievereniging heeft, alvorens over te gaan 
tot een voorstel tot ontbinding der sectievereniging, hiervoor 

vooraf de schriftelijke goedkeuring nodig van het bestuur van de 

hoofdvereniging. 

d. Mits de zich te ontplooien te onderscheiden activiteit van een 
sectievereniging zich niet langer bevindt binnen de 

doelstellingen van de hoofdvereniging en zich tevens verplaatst 

buiten de faculteit Bouwkunde, kan afscheiding van de 

hoofdvereniging plaats vinden. Voorgaande bepaling 10.b is dan 

niet van toepassing. 

11. Verplichtingen  

a. De statuten van de sectievereniging mogen niet in strijd zijn met 
de bepalingen van de wet of de statuten van de hoofdvereniging. 

Ze worden vastgesteld bij besluit van de algemene 

sectieledenvergadering met schriftelijke toestemming van het 

bestuur van de hoofdvereniging. 

b. Het huishoudelijk reglement van de sectievereniging mag niet in 
strijd zijn met de bepalingen van de wet, het huishoudelijk 

reglement van de hoofdvereniging of de statuten van de 

hoofdvereniging. Ze worden vastgesteld bij besluit van de 

algemene sectieledenvergadering. 

c. Een sectievereniging mag niet zodanig handelen dat er schade 

wordt veroorzaakt aan andere sectieverenigingen en/ of de 

hoofdvereniging. 

d. Een sectievereniging is verplicht deel te nemen aan het overleg, 
vernoemd in lid 7 van dit artikel. 

e. Een sectievereniging dient, bij wijziging in de statuten van de 
hoofdvereniging met als direct gevolg dat de statuten van de 

sectieverenigingen tevens gewijzigd dienen te worden, dit de 

eerst volgende algemene sectieledenvergadering door te voeren. 

f. Het bestuur van een sectievereniging heeft, alvorens over te gaan 
tot een voorstel tot wijziging van de statuten der 

sectievereniging, hiervoor vooraf de schriftelijke goedkeuring 

nodig van het bestuur van de hoofdvereniging. 

12 Sancties 

Bij het handelen of nalaten in strijd met in deze statuten voor een 

sectievereniging genoemde verplichtingen kunnen sancties volgen als 

genoemd in artikel 8. Waar in dat artikel, lid 3, 4 en 5 gesproken 

wordt van lid kan in dit geval sectievereniging worden gelezen. 

 

 

COMMISSIES  

Artikel 22.  

Zowel de algemene ledenvergadering als het bestuur kunnen commissies 

instellen, bestaande uit leden der vereniging, welke kunnen worden belast met 

de organisatie van bepaalde bij de instelling te omschrijven activiteiten. 

Bij het instellen van zo een commissie kan het bestuur een of meer leden 

machtigen tot het tekenen van door het bestuur in de machtiging te 

omschrijven stukken. De commissie dient verantwoording af te leggen aan het 

bestuur en algemene ledenvergadering over de geldelijke middelen waarvan zij 

gebruik maakt bij de uitvoering van haar taken.  
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STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING  

Artikel 23.  

1. Wijziging van de statuten of ontbinding der vereniging kan slechts 

plaatshebben na een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe 

opgeroepen werd met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten 

of ontbinding der vereniging zal worden voorgesteld. Zij, die de 

oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven 

dagen voor de vergadering, een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een 

daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop 

van de dag waarop de vergadering werd gehouden. Voor de berekening van 

gemelde termijn van zeven dagen worden niet meegeteld zaterdagen, 

zondagen en algemeen erkende feestdagen. Een besluit tot 

statutenwijziging of tot ontbinding der vereniging kan slechts worden 

genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen op een 

algemene ledenvergadering, waar tenminste de helft der gewone leden 

aanwezig is. Bij gebreke van het quorum kan de voorzitter doen 

besluiten tot een tweede vergadering, te houden binnen een maand na de 

eerste. In de oproeping tot deze vergadering zal melding worden gedaan 

dat de komende vergadering een tweede vergadering is als bedoeld in dit 

artikel. In deze vergadering zal over de aanhangige onderwerpen een 

besluit kunnen worden genomen met twee/derde der geldig uitgebrachte 

stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De vereniging wordt 

eveneens ontbonden door: 

− insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of 

dooropheffing van het faillissement wegens de toestand van de 

boedel;  

− de rechter in de gevallen door de wet bepaald; 

− het geheel ontbreken van gewone leden.  

2. Voorstellen tot wijziging van de statuten van de vereniging, die een 
directe invloed hebben op de sectieverenigingen, dienen minimaal een 

maand voorafgaand aan de algemene ledenvergadering waarop de 

betreffende wijziging wordt voorgesteld, schriftelijk te worden gemeld 

in het als in artikel 21, lid 7 bedoelde overleg. 

 

Artikel 24. 

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift 

van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar 

zetel heeft.   

 

 

Artikel 25. 

1. Indien een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars 

zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Eigendommen 

der vereniging en in kas zijnde gelden worden aangewend voor door de 

algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest 

met het doel der vereniging overeenkomen.  

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening 

blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover 

mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de 

vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 

liquidatie".  
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2. Ontbinding van vereniging en/of sectievereniging hebben geen directe 

invloed op het recht tot voortbestaan van overige vereniging en/of 

sectieverenigingen.  

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 26.  

1. De vereniging kan aanvullende bepalingen onderbrengen in een 

huishoudelijk reglement. Vaststelling en wijziging van een 

huishoudelijk reglement kan slechts geschieden bij besluit van de 

algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde der geldige 

stemmen. Het huishoudelijk reglement kan al die bepalingen bevatten, 

waarin de statuten niet voorzien, mits deze niet afwijken van of in 

strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de 

afwijking door de wet of door de statuten wordt toegestaan.   

2. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de 

vereniging, die een directe invloed hebben op de sectieverenigingen, 

dienen minimaal een maand voorafgaand aan de algemene ledenvergadering 

waarop de betreffende wijziging wordt voorgesteld, schriftelijk te 

worden gemeld in het als in artikel 21, lid 7 bedoelde overleg. 

 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 27.  

In alle gevallen, betreffende de vereniging, waarin niet door de statuten of 

het huishoudelijk reglement wordt voorzien, beslist het bestuur. Van 

voormelde lastgeving blijkt uit een onderhandse volmacht, welke na 

overeenkomstig de wet voor echt erkend te zijn, aan deze akte wordt gehecht.   


