Zaaknummer: 22491

(

STATUTEN VERENIGING

Heden, negentien februari tweeduizend zestien, verschenen voor mij,mr. MARTIJN VAN LAWICK VAN PABST, notaris te Zevenaar:
1. mevrouw CHMSTEL CHMSTINA MARIA DE JONG, wonende te
Nijmegen, Graspieperhof 98 (6541 NN), geboren te Breda op achtentwintig
oktober negentienhonderd tweeennegentig, zich legitimerend met paspoort
nummer: NRB1K6C42, afgegeven te Nijmegen op zevenentwintig September tweeduizend tw^alf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 2. mevrouw SOPHIE LIEVEKE VENBRUX, wonende te Nijmegen, Jacob
Canissti-aat 8 (6521 HP), geboren te Nijmegen op elffebruari negentienhonderd
vierennegentig, zich legitimerend met rijbewijs nummer: 4604720016,
afgegeven te Middelaar op negenentwintig maart tweeduizend twaalf, ongehuwd
en niet geregisti-eerd als partner;
3. mevrouw EVELIEN ELISABETH HENRICA MAMA CRAENEN,
wonende te Nijmegen, Daalseweg 376 (6523 CG), geboren te Sittard op twintig
September negentienhonderd drieennegentig, zich legitimerend met
identiteitskaart nummer: IUC95KBB6, afgegeven te Nijmegen op zevenjuli
tweeduizend vijftien, ongehuwd en niet geregisti-eerd als partner;4 de heer ERIK GERARDUS GOVERDE, wonende te Nijmegen,
Groesbeekseweg 39 (6524 CM), geboren te Nijmegen op dertigjuli
negentienhonderd vierennegentig, zich legitimerend met paspoort nummer:
NSKB5KCJ8, afgegeven te Enschede op negenentwintig april tweeduizend
veertien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner.
INLEIDING
De comparanten, die hierbij handelen als voltallig bestuur van de vereniging:
studententheaterverenieine Op Hoop van Zesen, gevestigd te Nijmegen,
verklaren:

de algemene vergadering van leden van de vereniging:
studententheatervereniging Op Hoop van Zegen, die niet is opgericht bij
notariele akte, heefit - met inachtiieming van hetgeen daaromtrent in artikel 2:28

van het Burgeriijk Wetboek is bepaald - op elffebmari tweeduizend zestien
besloten tot vastlegging van de statuten in deze notariele akte;

de algemene vergadering heeft daarbij het bestuur van de vereniging gemachtigd
dit besluit uit te voeren en deze notariele akte te ondertekenen;

zij wensen hierbij over te gaan tot vastlegging van de statuten als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel-

Artikell

1. De vereniging draagt de naam: studententheaterverenieme On Hoop van
Zeeen, bij afkorting genaamd OHvZ.
2. De vereniging is gevestigd te Nijmegen.DoelArtikeIZ

De vereniging heeft ten doel het scheppen en in stand houden van

mogelijkheden tot kennismaking en ontwikkeling van aspecten met betrekking
tot theater voor studenten van de Radboud Universiteit te Nijmegen en de
Hogeschool van Amhem en Nijmegen te Nijmegen.Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -

het verzorgen van educatie in ruime zin op het gebied van het maken van theater;

het maken van theater-, muzikaal theater- en musicalproducties.3. De vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de leden -

rechten bedingen. De vereniging kan krachtens besluit van de algemene
ledenvergadering genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de
stemmen ten laste van de leden verplichtingen aangaan.Leden en Beeunstiffers
Artikel3
1.

De vereniging kent:a. bestuursleden;
b. leden;-

c. vrijwilligers;
d. sponsoren.
2. Aanmelding als lid geschiedt schrifitelijk bij het bestuur.
3.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating door het
bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
In het Huishoudelijk Reglement kunnen omtrent toelating van leden nadere eisen
warden gesteld.

4. Het bestuur beslist omtrent de toelating van sponsoren. Bij niet-toelating door
5.

het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Sponsoren hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hun bij of krachtens het Huishoudelijk Reglement zijn toegekend en opgelegd.-

LedenreeisterArtikel4

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden en de -

sponsoren zijn opgenomen De leden en de sponsoren zijn verplicht er voor te zorgen

dat hun contactgegevens bij het bestuur bekend zijn.Jaariiikse bijdraeen

ArtikelS

1. De leden, met uitzondering van de leden die een vrijwilligersovereenkomst zijn aangegaan met OHvZ, zijn gehouden tot het betalen van eenjaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogtejaarlijks door de algemene ledenvergadering zal warden
vastgesteld.

2. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan leden geheel of gedeeltelijk
ontheffing verlenen tot het betalen van een bijdrage.Beeindieine UdmaatschaD/opzeseine sponsoren
Artikel6

Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;d. door ontbinding van de vereniging;

e. door ontzetting.

2. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.
3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk:a. indien een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan warden het
lidmaatschap te laten voortduren.-

4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden. Opzegging door het lid kan te alien tijde geschieden, waarbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht moet warden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan een lid zijn lidmaatschap met oiimiddellijke ingang beeindigen
indien van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan warden het lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is

meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot
fusie.-

Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen

in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.5. Ontzetting geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid m strijd met de statuten, reglementen ofbesluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de

vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenenten
spoedigste ter kennis van het beti-okken lid. Hem staat vrij binnen een maand na
ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep te doen op de algemene

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

7 De rechten en plichten van de vrijwilliger kmmen te alien tij de warden

beeindigd door opzegging door de vereniging. De opzegging door de vereniging
geschiedt door het bestuur of door een meerderheid van twee derde in de
algemene ledenvergadering.
8.

Wanneer het lidmaatschap of de rechten en verplichtingen van een sponsor in de

loop van een boekjaar eindigen, blijfit niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.Bestuur

Artikel?
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen en wordt door de algemene

ledenvergadering uit de leden benoemd.

2. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat blijft het
niettemm bevoegd, onder gehoudenheid binnen een maand een algemene
ledenvergadering bijeen te roepen waar in die vacature(s) wordt voorzien.
3. Bestuurders warden kandidaat gesteld door het bestuur of door temninste een
vijfde van de leden.
4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester warden in functie benoemd. -

5. Het bestuur treedtjaarlijks af. Aftredende bestuurders zijn terstond
herbenoembaar.

6. Bestuurders die zich herkiesbaar stellen, dienen in hun volgende zittingsjaar een

andere functie te bekleden dan in het voorgaande jaar, tenzij in overleg met het aankomende bestuur anders wordt besloten ofwanneer er een tekort aan

bestiursleden optreedt.-

7. Een bestuiu-der kan maximaal drie jaar achtereen zitting nemen in het bestuur, tenzij er een tekort aan bestuursleden optreedt.
8. Een bestiurder kan wanneer deze niet naar behoren functioneert door de

algemene ledenvergadering warden ontslagen ofgeschorst door middel van een
stemming, met een meerderheid van ten minste twee derde deel van de
uitgebrachte stemmen.

9. De leden van het bestuur genieten geen beloning vanuit de vereniging voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen voor de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
10. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die door middel van een

vrijwilligersovereenkomst in dienst zijn ten behoeve van de vereniging.Bestuursbevoeedheid

ArtikelS
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het beshiur is mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding ofbezwaring
van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de verenging zich als borg ofhoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt ofzich tot

zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.Vertegenwoordigmg-

Artikel9

THet bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan frwee
gezamenlijk handelende bestuurders.Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur, mits schrifitelijk
vastgelegd, om voor bepaalde gevallen speciale
vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.

2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegensti-ijdig belong heeft met een of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd door de persoon of de personen daartoe door de algemene ledenvergadering aan te wijzen.Bestuursvereaderinsen en -besluiten
Artikel 10-

LDe vergaderingen van het bestuur worden doorgaans gehouden in de gemeente waar de vereniging is gevestigd.
2. ledere maand wordt ten minste een vergadering gehouden.

3. a. Vergaderingen zullen voorts warden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of;
b. indien een van de andere bestaiurders daartoe schriftelijk en onder opgave -

van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de
verzoeker bevoegd zelfeen vergadering bijeen te roepen mits met

machtneming van de vereiste formaliteiten.-

4. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kuimen over alle
onderwerpen geldige besluiten warden genomen, mits met algemene stemmen ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet
in acht genomen.

5. De vergaderingen warden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de voorzitter een andere bestuurder als voorzitter aan.

6. a. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de
bestuurders ter vergadering aanwezig ofvertegenwoordigd is.
b. Een bestuurder kan zich slechts door een andere bestuurder laten

vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.7. a. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke
stemming verlangt.

b. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brieJ^es.
c. Blanco stemmen warden als neutraal beschouwd en tellen mee in het totaal aantal stemmen.-

8. ledere bestuurder heefit het recht tot het uitbrengen van een stem.-

Alle besluiten warden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.9. a. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel

omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een
schrifitelijk vastgelegd voorstel.-

b. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de -

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming -

niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij
het te nemen besluit schrifitelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.c. Is na twee minimaal twee rondes de uitkomst van de stemming gelijk, dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

10. Van het verhandelde in de vergaderingen warden notulen gehouden, bij
voorkeur door de secretaris. De nohilen zullen door de secretaris na iedere

vergadering binnen een week beschikbaar warden gesteld voor alle
bestuursleden.

11. Het beshiur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits alle

bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld hun menmg te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris
een relaas opgemaakt en bij de notulen gevoegd.
Boekiaar

Artikel 11-

LHet boekjaar van de vereniging is gelijk aan het academischjaar van de
Radboud Universiteit te Nijmegen.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige -

aantekeningen te houden dat daaruit te alien tijde de rechten en plichten van de vereniging kunnen warden gekend.-

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar
een balans en een staat van baten en lasten op te maken.
Alsemene ledenversadering

Artikel 12-

LAlgemene ledenvergaderingen warden gehouden in de gemeente waar de
vereniging is gevestigd.

2. Jaarlijks, binnen vier maanden na het einde van het boekjaar behoudens

verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een
algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.-

3. In de j aarvergadering brengt het bestuur een j aarverslag uit over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van
baten en lasten ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene

ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge voor zijn beleid voor zover dat uit die stukken blijkt.
a.

Indien omtrent de getrouwheid van de stukken niet een verklaring van een accountant wordt overgelegd, dan benoemt de algemene ledenvergadering

jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. Deze commissie zal warden aangeduid als
'Kascontrolecommissie'.

b. Deze commissie onderzoekt de hiervoor bedoelde stukken en brengt aan de

algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.-

c. Het bestuur is verplicht de conimissie ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.Andere aleemene ledenvereaderineen

Artikel 13-

LAndere algemene ledenvergaderingen warden gehouden zo dikwijls het besfaiur dit wenselijk oordeelt.-

2. Voorts is het bestuur verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen -

op een termijn van niet langer dan vier weken, indien ten minste een vijfde
gedeelte van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk verzoekt. Indien het
bestuur binnen veertien dagen aan dit verzoek geen gevolg heefit gegeven,
kunnen de verzoekers zelftot die bijeenroeping overgaan.Bij eenroeBJng^leemene ledenvereaderins
Artikel 14-

1. Algemene ledenvergaderingen warden bij eengeroepen door het bestuur
onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2. De oproeping geschiedt

schriftelijk aan de adressen van de leden en sponsoren zoals deze zijn vermeld in
het ledenregister onder vermelding van de te behandeleri onderwerpen op een termijn van ten minste zeven dagen.-

2. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten mmste zeven dagen
vooraf, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.

3. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda. De agenda wordt ten minste vijf dagen voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering kenbaar gemaakt.
Toeeang en stemrechtArtikel 15-

LToegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de sponsoren en de vrijwilligers die door middel van een

vrijwilligersovereenkomst aan de vereniging zijn verbonden. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter

van de vergadering.-

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Een lid kan zijn
stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen met dien
verstande dat een gevolmachtigde niet voor meer dan een ander lid als zodanig
kan optreden.
Voorzitterschap/notulen-

Artikel 16-

De algemene ledenvergaderingen warden geleid door de voorzitter van het
bestuur ofzijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger,
dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurder als voorzitter op. -

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke vergadering warden door de secretaris of een door -

het bestuur aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen warden door de voorzitter van de vergadering en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. De notulen warden in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering voorgelegd.
Besluitvormine van de aleemene ledenvereaderingArtikel 17-

T.Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven besluit de
algemene ledenvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Blanco stemmen warden als neutraal beschouwd en tellen mee in het totaal
aantal stenmien. Wanneer het aantal blanco stemmen hoger is dan een derde van

de uitgebrachte stemmen, wordt de stemming als ongeldig verklaard.3. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de algemene
ledenvergadering een schriftelijke stemming gewenst acht dan wel een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.4. Het door de voorzitter van de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet

schrifitelijk vastgesteld voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe

stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrifitelijk geschiedde een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door deze nieuwe stemmmg vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering -

bijeen, heefit, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
Commissies

Artikel 18-

LHet bestuur is bevoegd commissies in te stellen, behoudens de hiervoor in artikel
12 lid 4 genoemde commissie, en de leden van die commissies te benoemen en te ontslaan, behoudens opzegging door een commissielid.

2. Commissieleden zijn te alien tijde rekening en verantwoording schuldig aan het bestuur van alle door hen in commissieverband ontplooide activiteiten.Huishoudeliik reelement

Artikel 19-

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het
huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch de statuten. Met
wijzigingen in het huishoudelijk reglement dient tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering te warden ingestemd. Indien een ofmeerdere leden bezwaar
hebben tegen deze wijziging, kan de wijziging door middel van een stemming
warden verworpen.
Statutenwiizieine

Artikel 20-

1. Een besluit tot stahitenwijziging kan slechts door een algemene
ledenvergadering warden genomen, welke daartoe speciaal is opgeroepen met mededeling dat een statutenwijziging zal warden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts warden genomen met een meerderheid van ten
minste twee derde deel van de uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot deze vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijzigingen woordelijk is opgenomen, ter beschikking stellen.
3. Een statutenwijziging ti-eedt eerst in werking, nadat hiervan een notariele akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
Ontbindinfi-

Artikel 21-

1. De vereniging kan warden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 20 lid 1 is van overeenkomstige
toepassing. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en
bescheiden aangewezen.

2. Voor zover de algemene ledenvergadermg geen andere vereffenaars benoemt, treden de bestuurders als zodanig op ter vereffening van het vermogen van de veremgmg.-

3. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het
vennogen is overgebleven over aan de vereniging CHECK, gevestigd te
Nijmegen, met als taak dit vennogen zolang te beheren totdat dit vermogen
bestemd kan warden voor een nieuw initiatieftot oprichting van een
studententheatervereniging in Nijmegen.
4. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de vereniging
gedurende zevenjaren te warden bewaard door de in lid 1 benoemde bewaarder.
SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd ofnimmer gehuwd geweest is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap ofals zodanig geregisti-eerd geweest.
WAARVAN AKTE is verleden te Zevenaar op de datum als in het hoofd van deze akte venneld.

De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.-

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen
eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de akte hiervan een ontwerp te

hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op
volledige voorlezing geen prijs te stellen.-

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en my, notaris,
ondertekend.

rolgt ondertekenmg)-

LGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT-

op he35»^19 februari 2016

