
      STATUTEN

van de

Luchtgekoelde VW Club Nederland

NAAM - ZETEL

Artikel 1:
De vereniging draagt de naam "Luchtgekoelde VW Club Nederland" en is gevestigd te Groningen.

DOEL

Artikel 2 :
De vereniging heeft ten doel het in stand houden van automobielen van de volgende typen:
a) alle automobielen van het merk Volkswagen, voorzover deze zijn voorzien van een luchtgekoelde motor;
b) overige luchtgekoelde automobielen, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3 :
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) te bevorderen dat de leden de in hun bezit zijnde automobielen in zo goed mogelijke staat brengen en houden;
b) de leden bij deze activiteiten zoveel mogelijk steun te verlenen, zowel daadwerkelijk als raadgevend;
c) het verwerven van speciale gereedschappen, technische handboeken en test apparatuur;
d) de onderdelenvoorziening op langere termijn zeker te stellen, zo mogelijk door het opzetten en in stand houden

van een eigen onderdelenmagazijn en het bemiddelen bij de aankoop van onderdelen door leden op zo gunstig 
mogelijke voorwaarden;

e) het uitgeven van een periodiek;
f) het organiseren van bijeenkomsten.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4 : Toelatingseisen.
Als leden kunnen tot de vereniging toetreden: natuurlijke personen en rechtspersonen die in het bezit zijn van een of meerdere 
automobielen zoals omschreven in artikel 2. 
Aanmeldingen van personen die niet vallen onder deze categorie kunnen worden toegelaten na beoordeling door het bestuur.

Artikel 5 : Aanmelding en acceptatie.
Men kan lid worden van de vereniging door schriftelijke opgave bij de ledenadministratie. 
Het lidmaatschap gaat in bij betaling aan de penningmeester van de contributie over het lopende jaar.

Artikel 6 : Afwijzing.
Het bestuur is bevoegd de aanvraag tot lidmaatschap zonder opgaaf van redenen af te wijzen. 
Bij niet-toelating kan de algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7 : Rechten.
Leden hebben alle rechten als in de statuten omschreven, waaronder:
a) zij hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen;
b) zij hebben het recht om door de vereniging bijeen geroepen vergaderingen te bezoeken en hun stem uit te brengen, 

hetgeen alleen kan geschieden persoonlijk door de leden ter vergadering;
leder lid brengt zijn stem uit;
Leden-rechtspersonen dienen voor de uitoefening van hun stemrecht te worden
vertegenwoordigd door een door die rechtspersoon daartoe aangewezen gemachtigde;

c) zij ontvangen het periodiek en eventueel andere uitgaven van de vereniging voorzover deze nog voorradig zijn;
d) zij hebben het recht tegen door het bestuur vast te stellen financiële vergoedingen gebruik te maken van gereedschappen, 

technische handboeken en testapparatuur die het eigendom van de vereniging zijn;
e) zij hebben het recht onderdelen aan te schaffen uit het magazijn der vereniging tegen door het bestuur vast te stellen 

vergoeding.

Artikel 8 . Plichten.
a) De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
b) Bij een besluit van de algemene vergadering kunnen ook andere verplichtingen aan de leden worden opgelegd.
c) Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt is de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 9 : Beëindiging lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt door:
a) schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris;



b) door opzegging namens de vereniging wat kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het 
lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

c) het overlijden van het lid-natuurlijk persoon, of faillissement of ontbinding van het lid-rechtspersoon;
door ontzetting, dat alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 
van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 10:
1) Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
2) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het 

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap 
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren.

3) Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doen het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip 
volgende op de datum waartegen was opgezegd.

4) Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke 
aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.

5) Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6) Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat 
de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

BESTUUR

Artikel 11:
1) De vereniging kent een bestuur dat bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste drie 
personen.
2) Het bestuur wordt telkens voor een periode van twee jaren door de algemene ledenvergadering gekozen en is steeds 

herkiesbaar.De benoeming van het bestuur geschiedt uit een of meer voordrachten tot het opmaken waarvan zowel 
het bestuur als tien leden bevoegd zijn.

3) Daalt het aantal bestuursleden beneden het ingevolge het eerste lid van dit artikel vastgestelde aantal dan blijft het 
bestuur bevoegd doch neemt onverwijld maatregelen ter voorziening in de vacature.Degeen die in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd treedt af bij het periodiek aftreden van het bestuur.

4) Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a) door periodiek aftreden;
b) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c) door bedanken;
d) door ontslag, gegeven door de algemene vergadering.

BESTUURSFUNCTIES - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: 
1) Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 

Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2) De vereniging kent een verenigingskas welke wordt beheerd door de penningmeester, 

alsmede de kas van het centraal onderdelenmagazijn welke door of namens de penningmeester wordt beheerd.
3) De penningmeester is rekening en verantwoording schuldig aan de algemene vergadering. 

Door goedkeuring der rekening en verantwoording van de penningmeester door de algemene vergadering wordt de 
penningmeester gedechargeerd ten aanzien van het financieel beheer over het betrokken verenigingsjaar, 
welke gelijk is aan het kalenderjaar.

4) Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
5) Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten 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. Op het ontbreken an deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

VERGADERING

Artikel 13:
Het bestuur vergadert zo vaak als het daartoe aanleiding ziet doch tenminste een maal per jaar.

 



Artikel 14:
a) Ten minste een maal per verenigingsjaar belegt het bestuur een algemene vergadering waartoe de leden ten 

minste een maand tevoren schriftelijk worden uitgenodigd onder vermelding van plaats, tijd en agenda. 
Aan de algemenevergadering wordt door de penningmeester een financieel verslag over hetachterliggende 
verenigingsjaar voorgelegd. Een door de algemene vergadering te benoemen kascommissie van tenminste 
twee leden welke geen deel uitmaken van het bestuur controleert vooraf het financieel verslag en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen doch slechts 
door de benoeming van een andere commissie.

b) Op de algemene vergadering doet het bestuur verslag van de activiteiten en de ontwikkelingen in het achterliggende jaar.
c) De algemene vergadering kan besluiten nemen over onderwerpen die in de uitnodiging zijn aangekondigd. 

Slechts een vergadering waar ten minste dertig stemgerechtigde leden aanwezig zijn kan een geldig besluit nemen.

Artikel 15:
Een buitengewone algemene vergadering kan worden gehouden indien ten minste twintig leden een schriftelijk en gemotiveerd 
verzoek daartoe bij het bestuur indienen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Binnen twee maanden na het indienen 
van dit verzoek dient deze buitengewone algemene vergadering te worden gehouden. Blijft het bestuur in gebreke aan het
 verzoek te voldoen dan zijn de leden zelf bevoegd tot oproeping voor de vergadering over te gaan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 16:
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement vaststellen dat geen bepalingen mag 
bevatten die in strijd zijn met de statuten noch met de wet ook waar die geen dwingend recht bevat. Bij een besluit van 
de algemene vergadering kan het huishoudelijk reglement worden gewijzigd. Een wijziging van het huishoudelijk reglement 
kan op de algemene vergadering door de leden worden voorgesteld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17:
De statuten kunnen worden gewijzigd in een gewone algemene vergadering. Een be
sluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen van het aantal der vergadering aan
wezige stemgerechtigde leden.
Alle leden moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering waarin de voorstellen 
worden behandeld kennis kunnen nemen van de voorstellen tot wijziging van de statuten door middel van publicatie in een 
tijdschrift van de vereniging 
of door schriftelijke mededeling aan de leden. Wijzigingen treden in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 18:
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal belegde buitengewone
algemene vergadering waarop tenminste dertig ten honderd (30%) der leden aanwezig is, terwijl 
een zodanig besluit een 
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Ingeval het vereiste aantal 
leden niet aanwezig is wordt binnen vijf weken doch tenminste na vier weken een nieuwe algemene vergadering gehouden 
welke ongeacht het aantal aanwezige leden het voorstel in behandeling neemt. Waarbij voor een besluit tot ontbinding 
een meerderheid van tenminste twee/ derde van de geldig uitgebrachte stemmen is vereist. Bij ontbinding der vereniging 
geschiedt de liquidatie door een daartoe door de buitengewone algemene vergadering aan te wijzen commissie. Deze commissie
beslist wat er met een batig saldo van de vereniging en bezittingen van de vereniging zal geschieden.

SLOTBEPALING

Artikel 19:
in alle gevallen waarin de wet deze statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de algemene vergadering niet 
voorzien beslist het bestuur

 

 


