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§1

Inleidende bepalingen

Art. 1:
Er bestaat een Leidse vereniging van studenten in de Japanologie en Koreanistiek, in deze
statuten verder aan te duiden als “de vereniging”.
Art. 2:
De vereniging stelt zich ten doel: de bevordering van het onderlinge contact tussen, alsook de
behartiging van de gezamenlijke belangen van de Leidse studenten in de Japanologie en
Koreanistiek in de ruimste zin des woords.
Art. 3:
a. Als leden kunnen tot de vereniging toetreden: allen die aan de Rijksuniversiteit te Leiden
als student in de Japanse of Koreaanse taal en cultuur staan ingeschreven.
b. Daarnaast kunnen op nader in deze statuten te bepalen wijze anderen als buitengewoon lid
tot de vereniging worden toegelaten (zie § 2, art. 5).
Art. 4:
De leiding van de vereniging berust in uiterste instantie bij de leden verenigd in de algemene
ledenvergadering.
Art. 5:
Het dagelijkse bestuur van de vereniging is door de algemene ledenvergadering opgedragen
aan een college van bestuur, bestaande uit een nader in deze statuten te bepalen aantal
personen. Dit college wordt in deze statuten verder aangeduid als “het bestuur”.

§2

Van de leden en van de algemene ledenvergadering

Art. 1:
a. Leden zijn diegenen die zich als lid hebben opgegeven en voldoen aan de in § 1, art. 3 lid a
genoemde voorwaarden dan wel diegenen die op grond van § 1, art. 3 lid b als lid worden
erkend.
b. De leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag op
nader in deze statuten te bepalen wijze zal worden vastgesteld (zie § 4, art. 1).
c. Het lidmaatschap eindigt:
- door schriftelijke opzegging uiterlijk twee maanden voor aanvang van het nieuwe studiejaar
- door ontzetting uit het lidmaatschap
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Art. 2:
a. Het bestuur is bevoegd om die leden, die hun contributie niet voor de aanvang van de
eerste bijeenkomst van de algemene ledenvergadering in een nieuw studiejaar als bedoeld in
art. 7 lid a van deze paragraaf hebben voldaan, als geschorst, de toegang tot die vergadering te
ontzeggen. Ook daarna kan het bestuur de schorsing doen voortduren, zolang aan de
verplichting tot het betalen van de contributie niet wordt voldaan.
b. Schorsing als in het vorige lid bedoeld houdt in: de tijdelijke ontzegging van de rechten
door deze statuten toegekend aan de leden van de vereniging.
c. Indien een lid gedurende èèn jaar niet voldaan heeft aan zijn verplichting tot het betalen
van de contributie kan het bestuur overwegen een incasso-bureau in de arm te nemen.
Art. 3:
De algemene ledenvergadering kan in bijzondere gevallen leden ontheffen van de verplichting
contributie te betalen.
Art. 4:
a. De leden zijn gerechtigd tot deelname aan alle activiteiten van de vereniging. Zij zijn
gerechtigd tot het bijwonen van alle bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering en tot
deelname aan alle stemmingen die in die vergadering worden gehouden. Ten aanzien van
bestuurlijke of andere functies binnen de vereniging genieten de leden zowel actief als passief
kiesrecht.
b. Op het bij het vorige lid bepaalde zijn geen andere uitzonderingen van toepassing dan die
waarin deze statuten voorzien.
Art. 5:
a. De toelating van buitengewone leden tot de vereniging als bedoeld in § 1, art. 3 lid b,
geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering op een met redenen omkleed verzoek
van de persoon, die als zodanig wenst te worden toegelaten, zalf, dan wel op eveneens met
redenen omklede voordracht van een of meer van de leden.
b. De buitengewone leden genieten behoudens de in deze statuten genoemde uitzonderingen
dezelfde rechten en zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de gewone leden.
Art. 6:
a. De buitengewonde leden zijn uitgesloten van het stemrecht in de vergaderingen en van
actief en passief kiesrecht ten aanzien van functies binnen de vereniging.
bI. De algemene ledenvergadering kan, indien zij dit nodig acht, de werking van lid a van dit
artikel ten aanzien van bepaalde als buitengewoon lid toegelaten personen geheel of
gedeeltelijk opheffen.
bII. In dat geval is op de stemming dezelfde bepaling van toepassing als gegeven in § 5, art. 2
lid c ten aanzien van
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wijzigingen van de statuten.
Art. 7:
a. De algemene ledenvergadering komt twee maal per jaar bijeen: in de periode tussen 18
september en 15 december en in de periode tussen 15 mei en 15 juli.
bI. Daarnaast kan het bestuur zo vaak het dit nodig acht de algemene ledenvergadering bijeen
roepen.
bII. Het bestuur is verplicht dit te doen, wanneer tenminste 20% van de leden daarom
verzoekt.
Art. 8:
Behoudens in deze statuten te noemen uitzonderingen worden beslissingen in de algemene
ledenvergadering genomen bij absolute meerderheid van stemmen (= de helft van de stemmen
plus minimaal 1).
Art.9:
Op voorstel van het bestuur kunnen beslissingen ook zonder dat stemming plaatsvindt worden
beschouwd als genomen door de algemene ledenvergadering, tenzij een aantal
stemgerechtigde leden, tenminste uitmakende 10% van het aantal aanwezigen
stemgerechtigde leden zich daar uitdrukkelijk tegen verzet.
Art. 10:
Alle stemgerechtigde leden hebben in de algemene ledenvergadering een gelijke stem.
Art. 11:
De stemming betreffende personen is geheim.

§3

Van het bestuur

Art. 1:
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een assessor.
Art. 2:
a. De leden van het bestuur worden jaarlijks op de vaste bijeenkomst van de algemene
ledenvergadering gekozen uit diegenen van de passief kiesgerechtigden die zich daarvoor
beschikbaar hebben gesteld.
b. Indien meerdere leden zich voor dezelfde functie beschikbaar stellen, wordt diegene van
hen die de meeste stemmen op zich verenigt als gekozen beschouwd.
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Art. 3:
a. Het bestuur neemt in het belang van de vereniging alle beslissingen die niet bij deze
statuten aan de algemene ledenvergadering zijn voorbehouden.
b. Het bestuur heet voorts tot taak zich in te zetten voor de verwezelijking van de
doelstellingen van de vereniging zoals omschreven in § 1, art. 2.
c. Het besuur is belast met de organisatie van alle activiteiten van de vereniging.
Art. 4:
Het bestuur is verplicht de besluiten van de algemene ledenvergadering ongewijzigd en in de
door de ledenvergadering bedoelde zin uit te voeren.
Art. 5:
De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen. Hij of zij vertegenwoordigt de
vereniging waar zulks nodig is.
Art. 6:
De secretaris is belast met het leggen en onderhouden van contacten zowel binnen als buiten
de vereniging. Hij of zij voert namens de vereniging de correspondentie. Hij of zij zorgt
ervoor dat de leden tijdig op hoogte worden gesteld van alle door de vereniging te
ondernemen activiteiten. Voorts brengt hij of zij een behoorlijk verslag uit van het
verhandelde in de algemene ledenvergadering.
Art. 7:
De penningmeester is belast met het innen van contributies en andere gelden waarop de
vereniging aanspraak kan maken. Hij of zij beheert de geldmiddelen van de vereniging en
doet de noodzakelijke uitgaven. Hij of zij maakt voorts nauwkeurig en overzichtelijk
aantekeningen van alle inkomsten en uitgaven en dient in de slot-algemene ledenvergadering
een financieel jaarverslag bekend te maken.
Art. 8:
De assessor staat de andere bestuursleden bij.
Art. 9:
De overige werkzaamheden worden door de bestuursleden in onderling overleg onder elkaar
verdeeld.
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Art. 10:
Noch het gezamelijke bestuur, noch de bestuursleden afzonderlijk zijn gerechtigd over te gaan
tot besluiten of handelingen die de uitgave van verenigingsgelden, dan wel het aangaan van
schulden ten laste van de verenigingskas met zich meebrengen, zonder voorafgaande
toestemming van de penningmeester.
Art. 11:
a. Zowel het bestuur als geheel als alle bestuursleden afzonderlijk zijn voor de vervulling van
de hen opgedragen taken verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.
b. Het bestuur is verplicht de leden desgevraagd inzage te geven in het verslag van de
secretaris als bedoeld in artikel 6 van deze paragraaf en in het jaarverslag van de
penningmeester als bedoeld in artikel 7 van deze paragraaf.
Art. 12:
De algemene ledenvergadering kan tussentijds bestuursleden, die volgens de algemene
ledenvergadering hun taak niet behoorlijk vervullen, van hun taak ontheffen en een ander met
die taak belasten.

§4

Van de financiën

Art. 1:
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
- een jaarlijks door alle leden te betalen contributie, waarvan het bedrag door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.
- schenkingen door leden of anderen aan de vereniging gedaan
- inkomsten uit door de vereniging ondernomen activiteiten
Art. 2:
De geldmiddelen worden beheerd door de penningmeester en door hem of haar bewaard in de
verenigingskas.
Art. 3:
Het bestuur is behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering
en met inachtneming van het bepaalde in § 3, art. 10 en in art. 4 van deze paragraaf, vrij om te
beschikken over de verenigingsgelden, wanneer en voor zover de hen door deze statuten en
door de algemene ledenvergadering opgedragen taken dat noodzakelijk maken.
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Art. 4:
Tot besluiten of handelingen die met zich meebrengen het doen van bijzondere uitgaven uit,
of het aangaan van schulden ten laste van de verenigingskas, die een door de algemene
ledenvergadering te bepalen percentage van het totaal der jaarlijkse inkomsten van de
vereniging te boven gaan, is het bestuur niet gerechtigd, dan na voorafgaande toestemming
van de algemene ledenvergadering.

§5

Slotbepalingen

Art. 1:
Het in de artikelen 1 tot en met 5 van de eerste paragraaf van deze statuten vastgelegde vormt
de grondslag van de vereniging en kan op geen enkele wijze worden gewijzigd.
Art. 2:
a. De statuten van de vereniging kunnen niet worden gewijzigd dan door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.
b. Een voorstel tot wijziging der statuten kan slechts gedaan worden door het bestuur of door
15 stemgerechtigde leden gezamenlijk. Een besluit tot wijziging der statuten kan slechts
worden genomen, indien het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is
(zijn) opgenomen, tenminste 5 kalenderdagen voor de vergadering waarop het behandeld zal
worden, schriftelijk op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd wordt tot
na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bij huishoudelijk reglement
kunnen nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot de plaats waar het voorstel ter
inzage gelegd moet worden.
c. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de
algemene ledenvergadering, genomen met tenminste 3/4 deel der geldig uitgebrachte
stemmen. Bij gebreke van het quorum, dat is vastgesteld op 20 personen, kan op een
tenminste 14 dagen doch uiterlijk 30 dagen na de eerste vergadering te houden nieuwe
vergadering, ongeacht het aantal aldaar aanwezige en vertegenwoordigde leden, tot
statutenwijziging worden besloten, mits een meerderheid van tenminste 3/4 deel van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen daarmee in stemt.
d. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte van is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd. Op
het bestuur rust de verplichting ervoor zorg te dragen dat een authentiek afschrift van de
wijziging en gewijzigde statuten wordt nedergelegd ten kantore van de Kamer van
Koophandel.

