(opgericht op 28 februari 1986)

Statuten
Naam en zetel

Art. 1

De vereniging draagt de naam Vereniging voor Burgerlijk Recht. Zij is gevestigd te Nijmegen. De vereniging is
aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel

Art. 2

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het burgerlijk recht
en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk is.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het uitgeven en verspreiden van
geschriften en voorts door alle andere wettige middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn.

Leden

Art. 3 a. Leden kunnen zijn natuurlijke personen.
b. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Art. 4

Het bestuur beslist omtrent toelating van een lid. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten.

Art. 5 a. Het lidmaatschap eindigt:
1. door de dood van het lid;
2. door opzegging door het lid;
3. door opzegging namens de vereniging.
b. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Dit kan geschieden wanneer hij zijn verplichtignen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
c. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
e. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel verschuldigd.
Verplichtingen van de
leden
Ereleden en
begunstigers

Art. 6

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die de algemene vergadering vaststelt.

Art. 7

De leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adressen steeds volledig bekend zijn aan het bestuur.

Art. 8 a. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden met uitzondering van de verplichting tot het
betalen van contributie.
b. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de
algemene vergadering vastgestelde minimum-bijdrage. Begunstigers hebben toegang tot de algemene
vergaderingen van de vereniging, doch zij hebben daarin geen stemrecht.
Het bestuur beslist omtrent de toelating als begunstiger.

Bestuur

Art. 8 a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, die door de algemene vergadering
uit de leden worden benoemd.
Het totaal aantal bestuursleden wordt bepaald door de algemene vergadering.
b. In afwijking van het sub a bepaalde worden de eerste bestuursleden bij deze akte benoemd.
c. Benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Einde
bestuurslidmaatschap

Art. 10 a. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.

b. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
Zolang de vacature niet is vervuld blijft de aftredende in functie.
c. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
2. door bedanken door het bestuurslid.
Dagelijks
bestuur

Art. 11 a. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, tezamen
vormend het dagelijks bestuur.
b. Twee van de functies in het dagelijks bestuur kunnen in één persoon worden verenigd.

bestuurstaak

Art. 12 a. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
b. Het bestuur is zonder toestemming van de algemene vergadering niet bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten, tot het kopen, bezwaren of vervreemden van registergoederen en het besluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Vertegenwoordiging
Rekening en
verantwoording

Art. 13

Tenzij elders in de statuten anders is bepaald, besluit het bestuur met gewone meerderheid van stemmen.
Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

Art. 14

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het
dagelijks bestuur.

Art. 15 a. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
c. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.
d. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden b en c tien jaar lang te bewaren.

Kascommissie

Algemene
vergadering

Art. 16

De algemene vergadering benoemt jaarlijkse een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Art. 17 a. Behalve de jaarlijkse algemene vergadering, als bedoeld in artikel 15 lid c wordt een algemene vergadering
bijeengeroepen, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden en begunstigers; de termijn van
oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
b. Op schriftelijk verzoek van teminste een/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden of van
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen,
is het bestuur verplucht een algemene vergadering bijeen te roepen, op een termijn van niet langer dan vier
weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig het vorige lid.
Art. 18 a. De toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en begunstigers van de vereniging.
b. Over de toegang van anderen beslist het bestuur.
c. In de algemene vergadering heeft ieder lid één stem.
d. Een lid kan zijn stem in de algemene vergadering door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen, met dien verstande dat niemand als gevolmachtigde van meer dan twee andere leden kan
optreden.
Art. 19 a. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden ook als zodanig op bij de algemene
vergadering, tenzij deze andere leden daartoe aanwijst.
b. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die na goedkeuring
door de vergadering door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Zij, die de veradgering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken.
c. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet

hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Art. 20 a. Voorzover de wet en statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
b. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering anders beslist.
c. Ingeval de stemmen staken over een voorstel dan is het voorstel verworpen.
d. Het éénstemmig besluit van alle leden buiten vergadering genomen, heeft, mits schriftelijk en met voorkennis
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Statutenwijziging

Art. 20 a. Een besluit tot statutenwijziging is alleen mogelijk in een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met
de mededeling, dat statutenwijziging zal worden voorgesteld.
b. Zij, die ter oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen aan alle leden, ereleden en begunstigers toezenden alsmede
een plaats bekend maken, waar zij de tekst van het voorstel voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan worden binnen een
periode van minimaal twee weken en maximaal vier weken, een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
d. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Art. 22 a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
b. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het bepaalde sub
d.
c. Bij het besluit tot ontbinding worden vereffenaars benoemd en wordt beslist omtrent een bestemming van de
na vereffening overblijvende bezittingen.

Huishoudelijk
reglement

Art. 23 a. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
b. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

