
STATUTEN COMPUTERCLUB MINERVA 
 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

 

1. De vereniging draagt de naam: 

ComputerClub Minerva (afgekorte naam 

CCM). 

2. De vereniging is gevestigd te Diemen. 

 

DEFINITIES 

Artikel 2 

 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

- de vereniging: de ComputerClub Minerva; 

- het Bestuur: het Bestuur van de vereniging 

 ComputerClub Minerva. 

- Dagelijks Bestuur: Voorzitter, Secretaris en 

 Penningmeester 

 

DOEL 

Artikel 3 

 

De vereniging heeft tot doel: 

- het verwerven en verspreiden van kennis omtrent 

de werking en het gebruik van computers in het 

algemeen; 

- het bevorderen van het gebruik van, alsmede van 

de diverse activiteiten met deze computers; 

- het behartigen van de belangen van de leden op 

bovenbedoelde gebieden, alles in de ruimste zin 

des woords. 

 

MIDDELEN 

Artikel 4 

 

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken 

door: 

- het (doen) uitgeven van een verenigingsorgaan; 

- het organiseren van bijeenkomsten voor leden en 

geïnteresseerden; 

- het geven van voorlichting, adviezen en 

ondersteuning aan de leden; 

- het onderhouden van contacten met derden die zich 

op dezelfde of soortgelijke gebieden bewegen; 

- verder alle wettige middelen die voor het bereiken 

van het doel dienstig kunnen zijn. 

 

DUUR 

Artikel 5 

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

LEDEN  

Artikel 6 

1. De vereniging kent: 

a. leden; 

b. ereleden 

2. Lid is de natuurlijke persoon die overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 7 als lid van de vereniging 

is toegelaten.  

3 Tot erelid kunnen worden benoemd zij, die zich 

jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt. 

 

Artikel 7 

1. Het lidmaatschap wordt schriftelijk bij het Bestuur 

aangevraagd, onder opgaven van tenminste de 

voorletters (roepnaam), naam, adres, 

geboortedatum en voorts de gegevens die voor de 

bepaling van de contributie-verplichting van 

belang zijn. Voor minderjarigen dient van de 

toestemming door de wettelijke vertegenwoordiger 

te blijken. 

2. Het Bestuur beslist in eerste instantie of een 

kandidaat als lid tot de vereniging wordt 

toegelaten. Het secretariaat van het Bestuur geeft 

van een beslissing tot toelaten onverwijld kennis 

aan de kandidaat. 

3. Indien het Bestuur beslist een kandidaat niet tot de 

vereniging toe te laten, deelt het secretariaat van 

het Bestuur dit onverwijld aan de betrokkene mede 

met opgave van redenen. De kandidaat kan binnen 

een termijn van een maand na de in de vorige zin 

bedoelde mededeling tegen de beslissing van het 

Bestuur in beroep komen bij de Algemene Leden 

Vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden 

ingediend bij het secretariaat van het Bestuur. Op 

het beroep wordt besloten op de eerstvolgende 

Algemene Leden Vergadering. 

4. Ereleden worden benoemd door de Algemene 

Leden  Vergadering met een meerderheid van 

tenminste twee derde der uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 8 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. voor wat betreft natuurlijke personen: door 

overlijden; 

b. Door schriftelijke opzegging door het lid aan 

de secretaris van het Bestuur, mits voor één 

november  van het lopende verenigingsjaar; 

c. Door schriftelijke opzegging door het Bestuur 

aan het lid wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren: deze 

opzegging kan te allen tijde en zonder 

inachtneming van een opzegtermijn worden 

gedaan; 

d. Door ontzetting door het Bestuur,  indien een 

lid handelt in strijd met de Statuten, 

reglementen of besluiten der vereniging, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de 

opzegging namens de vereniging en de ontzetting 



door de Algemene Leden Vergadering. Hiertegen 

staat geen beroep, als hierna bedoeld, open. 

3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot 

ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste 

schriftelijk `door het secretariaat van het Bestuur 

van het besluit in kennis gesteld met opgave van 

redenen. Hem/haar staat binnen vier weken na 

ontvangst van de kennisgeving beroep op de 

Algemene Leden Vergadering open. Het beroep 

moet schriftelijk bij de secretaris van het Bestuur 

worden ingediend. Op het beroep wordt besloten 

op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. 

De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om 

zich, bij de behandeling van het beroep tijdens de 

Algemene Leden Vergadering, te verdedigen. 

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met 

dien verstande dat hij/zij bevoegd is de  Algemene 

Leden  Vergadering, waarin op het beroep wordt 

beslist, tijdens de behandeling van het beroep bij te 

wonen en dan het woord te voeren. Hij/zij heeft 

echter geen stemrecht. 

 

SCHORSING 

Artikel 9 

 

1. In de gevallen, genoemd in artikel 8, lid 1 onder d, 

kan het Bestuur een lid als zodanig schorsen voor 

ten hoogste drie maanden, indien het Bestuur niet 

voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting 

te besluiten. 

2. Het bepaalde in artikel 8, lid 2 en lid 3, is van 

overeenkomstige toepassing. 

 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Artikel 10 

 

1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze 

statuten bepaalde, hebben de leden het recht om 

van de door het Bestuur aan te wijzen faciliteiten 

en eigendommen van de vereniging gebruik te 

maken. Dit gebruik moet geschieden 

overeenkomstig de bestaande of nog te maken 

reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel 

onder de voorwaarden, als door het Bestuur zijn of 

zullen worden vastgesteld. 

2. De door de leden verschuldigde contributies en 

overige bijdragen worden vastgesteld door de 

Algemene Leden Vergadering. Bij de vaststelling 

kan onderscheid worden gemaakt naar leeftijd, lid 

of andere omstandigheden. Tevens kan de 

Algemene Leden Vergadering besluiten dat bij de 

aanvang van het lidmaatschap een door haar vast 

te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt. 

3. Het Bestuur bepaald op welke wijze en op welke 

datum  uiterlijk aan de financiële verplichtingen 

moet zijn voldaan. 

4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang 

heeft genomen of is geëindigd of die zijn 

geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, 

het einde of de schorsing plaatsvindt, de 

contributie voor het gehele jaar verschuldigd, 

tenzij het Bestuur anders besluit. 

5. Het Bestuur kan, wanneer dit naar oordeel van de 

bestuurders redelijk is, in speciale gevallen 

besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel 

of gedeeltelijk zal worden ingevorderd. Een 

zodanig besluit wordt de betrokkene door de 

penningmeester van het Bestuur schriftelijk 

medegedeeld, waarna binnen dertig dagen 

betaling, van het volgens voornoemd besluit nog in 

te vorderen bedrag, moet plaatsvinden, bij gebrek 

waarvan het besluit vervalt. 

6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten 

komen voor rekening van de betrokkene. De 

invordering van gelden met buitengewone 

middelen, zoals door tussenkomst van een 

incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens 

Bestuursbesluit. 

 

GELDMIDDELEN 

Artikel 11 

 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 

a. contributies 

b. opbrengsten van publicaties en advertenties; 

c. subsidies, schenkingen, erfstellingen en 
legaten; 

d. alle andere wettige inkomsten. 

 

ORGANEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 12 

 

De vereniging kent de volgende organen: 

a. het bestuur; 

b. het Dagelijks Bestuur; 

c. de Algemene Leden Vergadering 

d. de Productondersteuningsgroepen. 

 

BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 13 

 

1. Het Bestuur bestaat uit een aantal van tenminste 

drie en ten hoogste vijf meerderjarige natuurlijke 

personen, zulks ter bepaling door de Algemene 

Leden Vergadering. 

2. De leden van het Bestuur worden door de 

Algemene Leden Vergadering benoemd en kunnen 

door haar worden geschorst en ontzet. De 

voorzitter, secretaris en penningmeester worden in 

functie gekozen; het Bestuur wijst zelf de andere 

functies toe. 

3. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden. De 

voorzitter, secretaris en penningmeester maken 

deel uit van het Dagelijks Bestuur. 

4. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid 

de Algemene Leden Vergadering niet binnen drie 

maanden tot zijn/haar ontzetting heeft besloten, 

eindigt de schorsing. 



5. Iedere drie jaar per de dag van de Algemene Leden 

Vergadering treedt tenminste één lid af volgens 

een door het Bestuur op te stellen rooster. Een 

aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, met 

dien verstande, dat de bij Huishoudelijk Reglement 

eventueel vastgestelde maximum zittingsduur niet 

kan worden overschreden. 

6. In een tussentijdse vacature wordt in de 

eerstvolgende Algemene Leden Vergadering 

voorzien; het nieuw benoemde bestuurslid wordt 

noemd voor de tijd gedurende welke zijn/haar 

voorgang(st)er in functie zou zijn geweest. 

7. Een bestuurslid houdt op bestuurslid te zijn: 

a. door periodiek aftreden; 

b. door tussentijds aftreden; 

c. door opzegging respectievelijk ontzetting als 

bedoeld in artikel 8 lid 2 van deze Statuten; 

d. door beëindiging van het lidmaatschap van de 

vereniging. 

 

Artikel 14 

 

1. Onverminderd de eigen  verantwoordelijkheid kan 

het Bestuur zich, ter uitvoering van de gestelde 

taken, doen bijstaan door adviseurs, 

ondersteunings- en werkgroepen of commissies, 

welke door het Bestuur worden benoemd. 

De adviseurs en/of de samenstelling van de 

ondersteuningsgroepen, werkgroepen en  

commissies, alsmede hun taak, worden door het 

Bestuur aan de Algemene Leden Vergadering 

bekend gemaakt 

 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 15 

 

De vereniging wordt in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door drie gezamenlijk handelende 

leden van het dagelijks bestuur, de voorzitter, secretaris 

en penningmeester. Overigens kan het Dagelijks 

Bestuur ook aan andere personen 

vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen voor 

speciaal bij de toekenning omschreven 

(rechts)handelingen. 

 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

Artikel 16 

 

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of 

twee andere bestuurders dit nodig achten, doch 

tenminste vijfmaal per jaar. 

2. Het Bestuur regelt de bijeenroeping en de orde der 

bestuursvergadering in onderling overleg, 

voorzover de Statuten of het Huishoudelijk 

Reglement niet reeds bepalingen daaromtrent 

inhouden. 

3. Het Bestuur neemt besluiten met volstrekte 

meerderheid van de in de bestuursvergadering 

uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen 

geldt het voorstel als verworpen. 

4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien 

niet tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn. 

5. De bepalingen van de voorgaande leden van artikel 

16 der Statuten zijn eveneens van toepassing op de 

vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 17 

 

De Algemene Ledenvergadering, die ieder jaar in der 

eerste helft van dit jaar gehouden dient te worden, 

wordt bijeengeroepen door de secretaris via het 

verenigingsorgaan. 

In dit verenigingsorgaan wordt tevens de agenda 

bekend gemaakt. Afwijken van deze agenda tijdens de 

vergadering is alleen mogelijk met instemming van 

twee derde der aanwezige leden. 

Voor rekening en verantwoording zie artikel 18. 

 

VERENIGINGSJAAR, REKENING EN 

VERANTWOORDING, BEGROTING 

Artikel 18 

 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en 

met éénendertig december. 

2. Per de laatste dag van het jaar worden de boeken 

der vereniging afgesloten en wordt daaruit door het 

Bestuur, in overleg met de penningmeester van het 

Bestuur, de rekening en verantwoording 

opgemaakt. 

3. De Algemene Leden Vergadering beslist over al of 

niet goedkeuring van de rekening en 

verantwoording; goedkeuring strekt, tenzij de 

Algemene Leden Vergadering een voorbehoud 

maakt, het Bestuur tot decharge over zijn beheer 

4. Het Bestuur stelt de begroting vast en de 

Algemene Leden Vergadering beslist over al of 

niet goedkeuring van de begroting. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 Artikel 19 

 

1. In het Huishoudelijk Reglement, dat door de 

Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld en 

kan worden gewijzigd, worden nadere regels 

gegeven omtrent onderwerpen, waarvan een 

regeling is voorgeschreven dan wel door de 

Algemene Leden Vergadering wenselijk wordt 

geacht. 

2. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen 

in strijd met de Statuten mogen bevatten. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 20 

 

1. Deze Statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit 

van de Algemene Leden Vergadering, genomen 

met een meerderheid van tenminste twee derde van 



de stemmen. In deze vergadering moet tenminste 

de helft van het aantal leden vertegenwoordigd 

zijn.. 

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot 

statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van 

het aantal leden vertegenwoordigd is, dan wordt 

een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden 

niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig 

dagen na de eerste. In deze vergadering kan een 

besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden 

genomen met een meerderheid van tenminste twee 

derde van de stemmen , ongeacht het aantal 

vertegenwoordigde leden. 

3. Zij die de oproeping tot de Algemene Leden 

Vergadering  tot behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten zorg 

dragen voor publicatie in het verenigingsorgaan, 

van een afschrift van het voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 

alsmede deponering van voormeld afschrift ter 

inzage  voor de leden, bij de secretaris van het 

Bestuur en wel tenminste vijf dagen voor de 

vergadering. 

 

ONTBINDING 

Artikel 21 

 

1. De vereniging wordt ontbonden: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de 

Algemene Leden Vergadering; 

b. door haar insolventie, nadat zij in staat van 

faillissement is verklaard.. 

2. Het bepaalde in lid 1 van het vorige artikel is van 

overeenkomstige toepassing. 

3. Het Dagelijks Bestuur is met de vereffening belast, 

de Algemene Leden Vergadering is evenwel 

bevoegd om de vereffening op te dragen aan een 

daarvoor speciaal aan te wijzen commissie. 

4. Aan een eventueel batig liquidatiesaldo zal het 

Bestuur een bestemming geven zoveel mogelijk 

overeenkomend met het doel van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze statuten zijn goedgekeurd door de  Algemene 

Leden Vergadering op ………………2015 en gaan in 

per ………………2015.
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