STATUTEN
(Voorbeeld)
Naam en Zetel

Artikel 1.
1. De club draagt de naam:
“Club van Past Rotarians ………….”.
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de club”.
2. Zij heeft haar zetel te …………………
Oprichtingsdatum, verenigingsjaar
Artikel 2.
De club werd geïnstalleerd (opgericht op) ….. als club met beperkte rechtsbevoegdheid en
wordt thans voor zover nodig voortgezet voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
Doel
Artikel 3.
1. De club heeft ten doel de Rotarybeginselen en de Rotarygeest in clubverband levend te
houden.
2. De club tracht dit doel te bereiken door:
a. het op gezette tijden organiseren van een (lunch)bijeenkomst,
b. lid te zijn van de Vereniging “Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland”,
verder aan te duiden als “de Federatie”.
c. elke andere activiteit die voor het bereiken van het doel van de club gewenst, nuttig
of nodig kan worden geacht.
Leden
Artikel 4.
Bij geen aanname van een niet-Rotarylid
1. De club staat open voor ieder die lid geweest is van een Rotaryclub in Nederland of
elders en het doel van de club onderschrijft. Men kan zichzelf aanmelden bij het
bestuur.
2. Iedere Rotarian en voormalig Rotarian is welkom als gast.
Bij genomen clubbesluit
1. De club staat open voor een ieder die lid is geweest is van een Rotaryclub in Nederland
of elders, alsmede voor ieder ander, alles onder voorwaarde dat de betrokkene het doel
van de club onderschrijft. Men kan door het bestuur als lid worden gevraagd of zichzelf
aanmelden als lid bij het bestuur.
2. Leden van de club zijn natuurlijke personen die als lid van de club zijn aangenomen.
Bij nog niet genomen clubbesluit
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Indien de club daartoe besluit, staat de club ook open voor een ieder die geen lid is
geweest van een Rotaryclub in Nederland of elders en die het doel van de club
onderschrijft. Iemand kan als lid worden gevraagd of zichzelf aanmelden bij het bestuur.
Leden van de club zijn natuurlijke personen die als lid van de club zijn aangenomen.
Toelating

Artikel 5.
Het bestuur beslist over de toelating van leden na raadpleging de leden van de club. Een
clublid dat meent gegronde bezwaren te hebben tegen een kandidaat-lid bespreekt dit met
de voorzitter.
Ledenregister.
Artikel 6.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn
opgenomen. De gegevens van de clubleden dienen tevens bijgehouden te worden in de
Ledenadministratie van de Federatie door de secretaris of clubofficer.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de club. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn
verplichtingen ten opzichte van de club niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
van de club niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c.. door overlijden van het lid.
Geldmiddelen – Jaarlijkse contributie
Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributie van leden,
schenkingen en uit eventuele andere baten.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.
Bestuur
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie functies. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als een of meer leden.
Bestuursfuncties
Artikel 10.
1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen
bekleden worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie
bekleden.
2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde
functionarissen een vervanger aanwijzen.
Einde bestuurslidmaatschap - schorsing
Artikel 11.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen en geschorst. Een schorsing die niet
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binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
Elk bestuurslid treedt …… jaar na zijn benoeming af. Wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt ook voor wat betreft de termijn van aftreden de plaats van zijn
voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- en bedanken door het
bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de club.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de club.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het
bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
waarbij de club zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Onverminderd het in lid 3 bepaalde wordt de club in en buiten rechte
vertegenwoordigd:
a. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;
b. hetzij door de voorzitter samen met één ander bestuurslid.
Jaarverslag - Rekening en Verantwoording - Kascommissie
Artikel 13.
1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar. In deze vergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt
tevens het financiële jaarverslag over.
2. De algemene vergadering kan jaarlijks een commissie benoemen om de getrouwheid
van de financiële stukken te controleren. Deze commissie brengt hiervan verslag uit aan
de algemene vergadering.
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het hiervoor in dit artikel bedoelde
beleid en de financiële afwikkeling strekt het bestuur tot kwijting en decharge.
Algemene vergaderingen
Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd.
2. Toegang tot de algemene hebben de leden.
3. Ieder lid heeft één stem in de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen worden gehouden.
5. Alle besluiten waarover bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Van het verhandelde op de algemene vergadering worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Statutenwijziging
Artikel 15.
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In de statuten van de club kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De statuten zullen geen bepalingen
mogen bevatten die onverenigbaar zijn met statuten en reglementen van de Federatie.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in de vergadering waarin ten minste tweederde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding
Artikel 16.
1. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het batig saldo.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur
4. Van het besluit tot ontbinding doet het bestuur mededeling aan de Federatie.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering op 27 november 2017.

