
Statuten 
 

Zanggroep Enjoy 
 

Artikel 1 
 

De vereniging, die is opgericht op 11 juli 2016, draagt de naam: "Zanggroep 
Enjoy". Zij is gevestigd te Hoeven 

 

Doel en middelen 
 

Artikel 2 
 

1. De vereniging heeft ten doel het op niet-beroepsmatige wijze beoefenen van de 
zangkunst in verenigingsverband. Tevens stelt de vereniging zich ten doel, muzikale 
kwaliteit, originaliteit in repertoire en uitvoeringen, en grote betrokkenheid van de 
leden na te streven, waar mogelijk te verbeteren en dit ook uit te dragen naar haar 
omgeving. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het aantrekken van een dirigent; 
b. het zorgdragen voor een muzikale begeleiding; 
c. het verwerven en behouden van een geschikte repetitieruimte; 
d. het wekelijks houden van repetities; 
e. het regelmatig bijhouden en vernieuwen van het repertoire; 
f. het geven van ten minste een openbaar concert per jaar; 
g. het bevorderen van de muzikale scholing van de leden; 
h. het organiseren van activiteiten, die de sociale contacten tussen de leden 

onderling bevorderen; 
i. het door voorlichting stelselmatig bevorderen van de positieve 

naamsbekendheid van de vereniging en bekend maken van de activiteiten van 
de vereniging; 

j. het leggen en onderhouden van contacten met derden, die voor de 
doelstelling bevorderlijk kunnen zijn; 

k. het verwerven van de nodige financiële middelen; 
l. maatschappelijke betrokkenheid en ontmoeting met bepaalde doelgroepen; 

Daartoe stelt zij zich ten minste een keer per jaar belangeloos in voor het 
algemeen, maatschappelijk nut. 

.



 

Leden en ereleden 
 

Artikel 3 
 

1. De vereniging kent leden en (de mogelijkheid tot) ereleden. 
2. Leden zijn alle natuurlijke personen, die zich bij het bestuur hebben aangemeld om 

lid te worden en als zodanig zijn aangenomen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 5, eerste lid. 

3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de 
vereniging als zodanig zijn benoemd. 

4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de relevante persoonsgegevens van alle 
leden en ereleden zijn opgenomen. 

 

Procedure voor toelating leden 
 

Artikel 4 
 

1. Totdat het bestuur tot toelating van leden, zoals beschreven in artikel 5, heeft 
besloten, is er sprake van aspirant lidmaatschap. Contributie is niet verschuldigd 
voor aspirant leden. 

2. Zij, die lid willen worden, melden zich daartoe schriftelijk bij het bestuur met 
gebruikmaking van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier. Dit 
aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden 
bij de secretaris. 

 
 

Artikel 5 
 

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden met inachtneming van het gestelde  
in het tweede lid van dit artikel en kan daaraan voorwaarden verbinden. 

1. Lid kunnen worden zij, die: 
a. de leeftijd hebben bereikt van vijftien jaar; 
b. ten overstaan van en ter beoordeling van de dirigent of van een door de 

dirigent daartoe aangewezen plaatsvervanger een proeve van 
bekwaamheid (stemproef) met goed gevolg hebben afgelegd; 

c. niet getroffen worden door een bezwaar, zoals bedoeld in het derde lid, dat 
door het bestuur wordt overgenomen. De leden kunnen binnen twee 
maanden na de bekendmaking, zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, 
schriftelijk aan het bestuur berichten, dat zij bezwaar hebben tegen de 
toelating. Dit bezwaar dient te worden gemotiveerd. 

2. Indien het bestuur iemand, die zich als lid aanmeldt, niet toelaat, deelt het zijn 
beslissing gemotiveerd mee aan betrokkene. Het bestuur stelt de leden op de 
hoogte van de niet-toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene 
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk. 
4. Wanneer iemand als lid is toegelaten, wordt dit aan de leden bekend gemaakt. 

Leden, die overeenkomstig het tweede lid, c van dit artikel bezwaren hebben geuit 
tegen de toelating, krijgen een afzonderlijk en gemotiveerd antwoord. 

5. Zij, die als lid zijn toegelaten, worden hiervan onmiddellijk door het bestuur in 
kennis gesteld en ontvangen daarbij tevens een afschrift van het huishoudelijk 
reglement en op verzoek een afschrift van de statuten. 

6. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand, volgende op die, waarin zij 
als zodanig zijn toegelaten. 

  



 

Procedure voor benoeming en ontslag van ereleden 
 

Artikel 6 
 

1. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het 
bestuur wegens hun zeer grote verdiensten voor de vereniging. 

2. Een oud-voorzitter kan door de algemene ledenvergadering op voordracht van het 
bestuur benoemd worden tot erevoorzitter. 

3. Een oud-dirigent kan door de algemene ledenvergadering op voordracht van het 
bestuur benoemd worden tot ere-dirigent. 

4. Een erevoorzitter en/of ere-dirigent genieten dezelfde rechten als de ereleden. 
5. Ereleden kunnen als zodanig worden ontslagen door de algemene ledenvergadering. 

Daarbij is het bepaalde in artikel 11, vierde lid, aanhef en onder b en c, vijfde en zesde 
lid van overeenkomstige toepassing. 

 
 

Artikel 7 
 

Ereleden, benoemd overeenkomstig het gestelde in artikel 6, eerste lid, hebben alle rechten 
van de leden, behalve stemrecht. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling. 
Zij hebben het recht de door de vereniging aangewezen georganiseerde concerten en andere 
evenementen gratis bij te wonen. Een erelid kan geen actief lid zijn. In het geval dat het erelid 
(weer) actief lid wil zijn (dus inclusief stemrecht) zal het erelidmaatschap worden opgeschort 
tot de beëindiging van het actieve lidmaatschap. 
 
 

Contributie en andere verplichtingen 
 
 

Artikel 8 
 

1. De leden zijn verplicht tot het vooraf betalen van contributie, zoals deze jaarlijks wordt 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
een jaarlidmaatschap en een projectlidmaatschap. 

2. De contributie voor het jaarlidmaatschap moet voldaan zijn voor het einde van de 
eerste maand van het contributiejaar. De contributie voor het projectlidmaatschap 
moet voldaan zijn voor het einde van de eerste maand van het betreffende project. 

3. Leden, die in de loop van het jaar hun lidmaatschap beëindigen, hebben geen 
recht op restitutie van de resterende contributie.  

 

Artikel 9 
 

1. De leden zijn verplicht alle repetities en concerten bij te wonen, tenzij zij om 
zwaarwegende redenen zijn verhinderd en met uitzondering van de repetities, die het 
bestuur als niet-verplicht heeft aangemerkt. 
Indien een lid om zwaarwegende redenen is verhinderd een repetitie of concert bij te 
wonen, geeft het daarvan kennis aan het bestuur of een door het bestuur hiervoor 
aangewezen persoon. Het bestuur is bevoegd een lid, dat naar het oordeel van het 
bestuur te weinig repetities bijwoont na overleg met de dirigent van het meewerken 
aan concerten uit te sluiten, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 11, 
eerste lid, onder c. 

2. Het bestuur stelt ieder jaar een raamwerk van repetities en concerten vast; 
daarnaast kan het bestuur de vakantieperiodes vaststellen. 

  



 

 

Schorsing van leden 
 

Artikel 10 
 

1. Het bestuur is bevoegd bij wijze van disciplinaire maatregel een lid te schorsen, 
wanneer dit lid door zijn gedrag de belangen van de vereniging of van een of meer 
andere leden op onredelijke wijze schaadt. Indien een lid van mening is dat er sprake is 
van het schaden van belangen van de vereniging of van een of meer andere leden dan 
kan men dit kenbaar maken bij het bestuur. 

2. Een schorsing kan voor een periode van ten hoogste drie maanden worden 
opgelegd en kan een maal met ten hoogste drie maanden worden verlengd. 

3. Het bestuur stelt het lid per aangetekende brief in kennis van de schorsing 
respectievelijk de verlenging daarvan onder opgave van de redenen, die tot de 
schorsing respectievelijk de verlenging daarvan hebben geleid. 

4. Betrokkene kan binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving, zoals 
bedoeld in het derde lid, schriftelijk bij de algemene ledenvergadering beroep 
instellen tegen de schorsing respectievelijk de verlenging daarvan. Het 
beroepschrift wordt ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

5. De secretaris roept na ontvangst van het beroepschrift onverwijld de algemene 
ledenvergadering bijeen voor een extra bijeenkomst. Deze bijeenkomst moet 
binnen een maand na de ontvangst van het beroepschrift worden gehouden. 

6. De algemene ledenvergadering neemt inzake het beroep geen beslissing dan nadat het 
betrokken lid in de gelegenheid is gesteld door haar te worden gehoord. De algemene 
ledenvergadering is te allen tijde bevoegd een schorsing met onmiddellijke ingang te 
beëindigen. 

7. De schorsing eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, als: 
a. het bestuur voor het einde van de schorsingstermijn aan het betrokken lid geen 

mededeling heeft gedaan inzake opzegging of ontzetting, zoals bedoeld in artikel 11 
en als 

b. de algemene ledenvergadering voor het einde van de schorsingstermijn geen besluit 
heeft genomen, zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel. 

8. Gedurende de schorsing kan het lid niet deelnemen aan de activiteiten van de 
vereniging en kan het zijn lidmaatschapsrechten, behoudens het bepaalde in dit 
artikel, niet uitoefenen. 

 
 

Einde lidmaatschap 
 

Artikel 11 
 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur; 
c. schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur; 
d. ontzetting namens de vereniging door het bestuur. 

 
2. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan 

geschieden voor de laatste dag van iedere maand met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van een maand. Indien bij de opzegging geen datum wordt vermeld, 
wordt het lidmaatschap geacht te zijn beëindigd tegen het einde van de daaropvolgende 
maand, waarin de opzegging is gedaan. 
  



 

 
3.  Schriftelijke opzegging overeenkomstig het eerste lid, onder c, van dit artikel kan 

geschieden, 
a. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die de statuten aan 

het lidmaatschap stellen; 
b. wanneer een lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt dan wel 

handelingen verricht, welke strijdig zijn met de belangen van de vereniging; 
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet verlangd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 
 

4. Ontzetting overeenkomstig het eerste lid, onder d, van dit artikel kan geschieden, 
wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of 
besluiten van het bestuur en/of de algemene ledenvergadering of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. 

5. Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschiedt ten aanzien van een 
bestuurslid door de algemene ledenvergadering. In een dergelijk geval is er geen 
beroepsmogelijkheid. 

 

Artikel 12 
 

Het bestuur stelt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in 
kennis van een besluit tot opzegging en/of ontzetting. 

 

Artikel 13 
  

1. Van een besluit, zoals bedoeld in artikel 12, staat voor de betrokkene binnen een 
maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 
algemene ledenvergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 11, vijfde lid. Het 
beroepschrift wordt daartoe ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

2. De secretaris roept na ontvangst van het beroepschrift de algemene 
ledenvergadering bijeen. Deze bijeenkomst moet binnen een maand na de 
ontvangst van het beroepschrift worden gehouden. 

3. De algemene ledenvergadering neemt inzake het beroep geen beslissing dan nadat 
Het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld door haar te worden gehoord. 
 

Artikel 14 
 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. 
 

Donateurs 
 

Artikel 15 
 

1. Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen, die zich bereid verklaard hebben de 
vereniging financieel te steunen 

2. De donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij 
of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 

3. Het bestuur houdt een register bij, waarin van alle donateurs de relevante 
persoonsgegevens en het bedrag van de met hen overeengekomen bijdrage 
worden opgenomen. 

 
  



 

 

Algemene ledenvergadering 
 

Artikel 16 
 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of in de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

2. Voor zover deze statuten erin voorzien, dat bepaalde aangelegenheden nader in 
een reglement moeten of kunnen worden geregeld, is de algemene ledenvergadering 
bevoegd zodanig reglement vast te stellen. Daarbuiten is de algemene ledenvergadering 
steeds bevoegd andere aangelegenheden betreffende de interne gang van zaken bij 
reglement te regelen. Een reglement wordt vastgesteld en gewijzigd bij besluit van de 
algemene ledenvergadering. Zodanig besluit moet worden genomen met inachtneming 
van dezelfde formaliteiten als gelden voor een besluit tot statutenwijziging. Een 
reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten. 

 

Artikel 17 
 

1. Ten minste één maal per jaar komt de algemene ledenvergadering bijeen. 
2. Op deze bijeenkomst komen aan de orde: 

a. het verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging in het 
afgelopen verenigingsjaar; 

b. de balans en de staat van baten en lasten over het afgelopen 
verenigingsjaar met een toelichting; 

c. het verslag van de kascontrolecommissie, zoals bedoeld in artikel 37; 
d. de benoeming van de in artikel 37 genoemde kascontrolecommissie; 
e. de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
f. de contributie voor het komende verenigingsjaar. 
g. voorziening in de vacatures, die in het bestuur ontstaan respectievelijk 

ontstaan zijn; 
h. Verslag van de overige commissies 
i. bestuursmedelingen 
j. overige door de ALV aangedragen agendapunten (zie artikel 21) 
k. rondvraag 

 
Artikel 18 

 
De algemene ledenvergadering komt voorts bijeen: 

 
a. zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt; 
b. wanneer de wet of de statuten daartoe verplichten; 
c. wanneer ten minste vijf leden dat schriftelijk met redenen omkleed aan het 

bestuur verzoeken en dan binnen vier weken na ontvangst van het desbetreffende 
verzoek. 

  



 

 

Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering 
 

Artikel 19 
 

Indien aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 18, onder c, binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door zelf 
de schriftelijke uitnodigingen toe te zenden aan alle leden. 
 
De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 
bijeenkomst en het opstellen van de notulen. 

 

Artikel 20 
 

1. De oproep voor de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering wordt ten 
minste vier weken voor de datum, waarop de vergadering zal worden gehouden, 
aan alle leden medegedeeld. 

2. De oproep vermeldt tijdstip en plaats van de bijeenkomst, evenals te bespreken 
stukken voor zover deze van toepassing en beschikbaar zijn. 

3. De definitieve agenda voor de algemene ledenvergadering wordt voorafgaand aan 
de bijeenkomst, aan alle leden toegezonden dan wel overhandigd. 

 

Artikel 21   
 

De leden kunnen bij het bestuur schriftelijk agendapunten voorstellen voor de 
bijeenkomst van de algemene ledenvergadering. Deze voorstellen moeten uiterlijk 
veertien dagen voor de vastgestelde datum zijn ingediend. 

 

Artikel 22 
 

Indien een schriftelijk voorgesteld agendapunt voorzien is van ten minste vijf geldige 
handtekeningen van leden, is het bestuur gehouden dat punt te agenderen. 

 
 

Toegang bijeenkomst algemene ledenvergadering 
 

Artikel 23 
 

1. Toegang tot de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering hebben: 
a. alle leden, (tenzij geschorst, behoudens het bepaalde in het derde lid) 
b. de ereleden; 
c. de dirigent. 

 
2. Over toelating van andere dan in het eerste lid bedoelde personen beslist de 

algemene ledenvergadering. 
3. Een geschorst lid heeft wel toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot 

schorsing respectievelijk opzegging of ontzetting wordt behandeld en is bevoegd 
daarover het woord te voeren. 

4. Ieder lid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
 
 

  



 

 

Leiding en notulering bijeenkomst algemene 
ledenvergadering 

 

Artikel 24 
 

1. De bijeenkomst van de algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter 
van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of zijn 
plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan 
te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin. 

2. Van het verhandelde in elke bijeenkomst worden door de secretaris of een andere, 
daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die uiterlijk drie 
weken later verstuurd dienen te worden. De leden hebben vanaf die datum 2 weken 
de tijd om te reageren. Bij de eerstvolgende repetitie worden de eventuele wijzigingen 
besproken, waarna de notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter 
en secretaris. 

 

Besluitvorming algemene ledenvergadering 
 

Artikel 25 
 

De algemene ledenvergadering kan besluiten nemen aangaande onderwerpen, die op de 
agenda voorkomen. 

 

Artikel 26 
 

1. Het in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de 
voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan heeft een nieuwe stemming plaats, wanneer 
de meerderheid van de aanwezige leden of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door 
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen, ·worden alle 
besluiten door de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

  



 

Artikel 27 
 

1. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk met gesloten niet- 
ondertekende briefjes gestemd. 

2. Blanco stemmen hebben de waarde van een niet uitgebrachte stem. 
3. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
4. Indien bij een stemming over de keuze tussen personen op geen van de personen de 

volstrekte meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats 
tussen de twee personen, die de meeste stemmen verkregen. Indien niet kan worden 
uitgemaakt tussen welke twee personen de herstemmingmoet plaatsvinden, doordat 
twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkregen, wordt door een 
tussenstemming uitgemaakt, tussen welke personen een herstemming zal plaatsvinden. 
Indien bij de tussenstemming respectievelijk de herstemming de stemmen staken 
of op meer dan een persoon het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, beslist het lot. 

 

Het bestuur 
 

Artikel 28 
 

1. Het bestuur draagt zorg dat het doel van de vereniging wordt nagestreefd; het 
waakt over de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en over de 
uitvoering van de geldig genomen besluiten. 
Het handelt daarbij met inachtneming van de besluiten van de algemene 
ledenvergadering. 

2. Bij de uitvoering van de in het eerste lid vermelde taak is het bestuur behoudens 
het bepaalde in deze statuten en het huishoudelijk reglement, bevoegd tot alle 
daden van bestuur en beheer, daaronder begrepen alle beschikkingshandelingen en 
alle overige handelingen, welke ter bereiking van het doel van de vereniging nodig 
of gewenst zijn. 

3. Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de 
hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de functie van twee 
of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake 
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest 
in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan aft e wenden. 

4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar 
taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden 
benoemd en ontslagen. Het bestuur stelt de taak van iedere commissie vast en kan deze 
wijzigen. Het is ook bevoegd een commissie te allen tijde weer op te heffen. Van de 
instelling, samenstelling en taakstelling van een commissie, van de wijziging daarvan 
alsmede van de opheffing van een commissie doet het bestuur mededeling aan de 
algemene ledenvergadering. 

  



 

Aantal en benoeming van bestuursleden 
 

Artikel 29 
 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuursleden wordt 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De minimumleeftijd voor 
bestuursleden is 18 jaar. Minimaal één bestuurslid wordt uit de leden gekozen. 

2. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering 
benoemd. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren en 
kunnen zich maximaal een maal herkiesbaar stellen. 

3. De bestuursfuncties, worden door het bestuur onderling verdeeld. De voorzitter, 
secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. De functies van 
secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld. 
 

 

Rooster van aftreden en vervanging dagelijks bestuur 
 

Artikel 30 
 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester treden af - onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden- , volgens het rooster van aftreden. 

2. Een nieuw bestuurslid treedt af op de datum drie jaar na aantreding of zoveel 
langer als tot de eerstvolgende algemene leden vergadering noodzakelijk is. 

 

Aftreden, schorsing en ontslag bestuursleden 
 

Artikel 31 
 

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. bedanken als bestuurslid;  
c. doordat het bestuurslid krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke 

uitspraak in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft 
gekregen dan wel op andere grond krachtens onherroepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. 

d. Na beëindiging van de van vastgestelde bestuurstermijn; of 
na tussentijds aftreden. 

e. door ontslag krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe dit 
orgaan te allen tijde bevoegd is. Het besluit wordt schriftelijk aan het 
bestuurslid meegedeeld. 

 
2. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde 

door de algemene ledenvergadering worden geschorst. Een schorsing, die niet binnen 
drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van 
die termijn. 

3. Schorsing of ontslag van een bestuurslid laat op zichzelf diens rechten en 
verplichtingen als lid van de vereniging onaangetast. 

4. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 
5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk de algemene ledenvergadering bijeen te 
roepen, ten einde in de open plaats(en) te voorzien. 

  



 

 
Vertegenwoordiging 

 

Artikel 32 
 

1. Het bestuur evenals de voorzitter en secretaris samen vertegenwoordigen de 
vereniging. 

2. De voorzitter en secretaris worden bij ontstentenis te dezer zake vervangen door een 
ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. 

3. De penningmeester vertegenwoordigt de vereniging voor het beschikken over saldi 
bij banken. 

4. Bij ontstentenis van de penningmeester te dezer zake wijst het bestuur een ander 
bestuurslid aan. 

5. Het tekenen van stukken, die geen verbintenis of kwijting namens de vereniging 
inhouden, geschiedt door de secretaris. 

6. De tekenbevoegdheid met betrekking tot de saldi bij banken ligt bij de 
penningmeester 

 
 

Bestuursvergaderingen 
 

Artikel 33 
 

1. Voor zover het bestuur niet anders bepaalt, vergadert het bestuur zo vaak de 
voorzitter dit wenselijk acht, doch ten minste zes maal per jaar. 
 

Artikel 34 
 

1. Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een 
bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden 
aanwezig is. 

2. Voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen worden 
alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. 

3. Ieder bestuurslid brengt slechts een stem uit. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 

Geldmiddelen 
 

Artikel 35 
 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
 

a. contributies 
 
Evenals mogelijk ook uit: 
 

b. bijdragen van begunstigers, donateurs en/of sponsors; 
c. subsidies; 
d. inkomsten uit concerten; 
e. inkomsten uit andere optredens 
f. inkomsten uit financiële acties; 
g. alle andere inkomsten  



 

 

Verenigingsjaar, jaarverantwoording en controle   
 

Artikel 36 
 

1. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus 
daaropvolgend. 

2. Het bestuur is verplicht over de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een 
balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging op te maken. 

4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende vijf 
jaren te bewaren. 

5. Behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering brengt 
het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit over 
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt daarbij de 
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring over aan 
de algemene ledenvergadering. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze 
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
 

 

Kascontrolecommissie 
 

Artikel 37 
 

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie van ten minste 
twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt in de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene 
ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 17, verslag van haar bevindingen uit. Het onderzoek 
heeft plaats in het bijzijn van de penningmeester. 
Na goedkeuring van het financieel verslag door de kascommissie wordt tijdens de algemene 
ledenvergadering aan de penningmeester decharge verleend. 

 

Artikel 38 
 

Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

 
 
  



 

 

Statutenwijziging 
 

Artikel 39 
 

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, mits deze is bijeengeroepen met de mededeling, dat daar wijziging van 
de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Voorstellen tot wijziging van deze statuten kunnen worden gedaan door het bestuur of 
minimaal 25% van het totaal aantal leden. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts 
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte 
geldige stemmen in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, waarin ten minste 
twee/derde van de leden aanwezig is. 

3. Indien in een bijeenkomst van de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in het eerste 
lid, niet ten minste twee/derde van de leden aanwezig blijkt te zijn, dan kan in een tweede 
bijeenkomst alsnog tot de voorgestelde wijziging worden besloten, ongeacht het aantal 
aanwezige leden 

4. De gewijzigde tekst van de statuten is van kracht vanaf de datum volgende op de dag, 
waarop de wijziging(en) is (zijn) vastgelegd. Het bestuur stelt de leden hiervan op de 
hoogte. 

 

Ontbinding 
 

Artikel 40 
 

1. De algemene ledenvergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. Een besluit tot 
ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een bijeenkomst van de algemene 
ledenvergadering, waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is. 

2. Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald, waarop de vereniging 
wordt ontbonden. 

3. De vereniging wordt bovendien ontbonden: 
a. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 
b. door rechterlijke uitspraak in de gevallen in de wet bepaald; 
c. door het ontbreken van leden. 

 
 

Vereffening 
 

Artikel 41 
 

1. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene 
vergadering te bepalen zodanige "goede" doeleinden als het meest met het doel der 
vereniging overeenstemmen. 

3. 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, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". 

  



 

 

Huishoudelijk reglement 
 

Artikel 42 
 

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, aanvullen en 
wijzigen. Het reglement mag geen bepaling bevatten in strijd met de wet en/of deze statuten. 
De bepalingen van artikel 39 zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Slotbepaling 
 

Artikel 43 
 

1. In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. 
Wanneer een dergelijke beslissing vanwege het belang van de vereniging geen uitstel 
gedoogt, beslist het bestuur. 

2. Van deze beslissing stelt het bestuur de leden binnen twee maanden in kennis. De leden 
hebben de mogelijkheid de beslissing in een bijeenkomst van de algemene 
ledenvergadering, daartoe bijeengeroepen overeenkomstig artikel 20, bij gewone 
meerderheid aan uitgebrachte stemmen, nietig te verklaren. 

 
 

Aldus vastgesteld in de bijeenkomst van de algemene ledenvergadering Zanggroep Enjoy 
Datum:  

 
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van  
Koophandel te Eindhoven onder nummer KVK 54525357 
 


