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Statuten & huishoudelijk reglement studentenvereniging C.v.L.

Artikel 1. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: “Het Corps van Leerlingen van de technische opleidingen
van de Hanzehogeschool Groningen,”. zij is gevestigd te Groningen

Artikel 2. Doel
1. De vereniging heeft ten doel het kweken en onderhouden van een prettige omgang tussen
haar leden, andere Hanzehogeschool Groningen studenten, als ook studenten van ander
hogere beroeps onderwijs instellingen, het bevorderen van hun artistieke en
wetenschapelijke ontwikkeling en maatschappelijk belang met volledig respect voor
geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Verder tracht zij te bevorderen dat de studenten
elkaars werk leren waarderen en te respecteren.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer door:
a. het organiseren van allerlei activiteiten zoals het houden van lezingen, sociëteitsen discussie- avonden, sportevenementen, excursies en dergelijke;
b. het uitgeven van een corpsblad;
c. het houden van vergaderingen;
d. het inrichten, beheren en onderhouden van een (eigen) sociëteit;
e. het zoeken naar samenwerking met andere verenigingen en andere wettige
middelen die tot het doel kunnen leiden of die voor het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 3. Duur en verenigingsjaar
1. De vereniging is opgericht op elf december negentienhonderd drie en twintig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar loopt van een juli tot en met dertig juni van het
daarop volgend jaar.

Artikel 4. Lidmaatschap
de vereniging kent:
1. Gewone leden:
Gewone leden kunnen alleen zijn, zij, die student zijn aan een van de technische
opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen.
Zij die gewoon lid willen worden, kunnen zich aanmelden op de wijze als beschreven in het
huishoudelijk reglement. Ieder aspirant lid moet een novitiaatstijd doormaken, welke
geregeld is bij het huishoudelijk reglement. Wordt hier besloten tot het niet toelaten van een
aspirant lid kan de eerstvolgende ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Gewone
leden betalen contributie zoals geregeld in het huishoudelijk reglement.
2. Ereleden en leden van bijzondere verdiensten:
Ereleden en leden van bijzondere verdiensten zijn zij, die op voorstel van het bestuur,
wegens hun bijzondere verdienste jegens de vereniging, als zodanig door de
ledenvergadering worden benoemd.
3. Oud-leden:
oud-leden zijn zij, die na minimaal een jaar lidmaatschap, zich hiervoor opgeven bij de
secretaris als oud lid, na het verlaten van een van de technische opleidingen van de
Hanzehogeschool Groningen.
4. Donateurs:
Donateurs zijn zij, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en die door het
bestuur als zodanig zijn toegelaten, die de vereniging financieel steunen. Donateurs zijn
geen leden in de zin van de wet en/of de statuten.

Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging namens de vereniging;
c. ontzetting;
d. de dood van het lid.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid, met uitzondering van donateurs, kan slechts
geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar, zulks door schriftelijk kennisgeving aan
de secretaris. Deze kennisgeving dient tenminste vier weken voor het einde van het
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lopende verenigingsjaar in diens bezit te zijn. Indien een lid opzegt op een later tijdstip, dan
eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten moment, volgend op de datum waarop
werd opgezegd.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging vindt plaats wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, als ook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap langer
voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.
4. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen dan worden uitgesproken worden wanneer een
lid handelt in strijd met de wet, de statuten en reglementen of besluiten van de vereniging,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur,
dat de betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte stelt van het besluit onder
opgave van redenen. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving kan de
betrokkene in beroep gaan bij de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep blijft het lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar aanvangt of eindigt ongeacht de reden of
oorzaak blijft niettemin de jaarlijkse geldelijke bijdrage, zoals geregeld bij het huishoudelijk
reglement, voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. Er bestaat geen
recht op restitutie.

Artikel 6. Middelen
De middelen van de vereniging bestaat uit:
a. contributie van de gewone leden;
b. bijdrage van de ereleden, leden van bijzondere verdienste, oud-leden en donateurs;
c. opbrengsten van de diverse commissies;
d. verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. subsidies;
f. overige baten.

Artikel 7. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. Het bestuur bestaat uit
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal uit nog zes andere leden
waarbij een combinatie van de functies voorzitter, penningmeester en secretaris niet
verenigd mogen worden in één en dezelfde persoon. Ook de functies voorzitter en vicevoorzitter mogen niet in één en dezelfde persoon verenigd zijn.
2. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester dienen tenminste achttien jaar
oud te zijn.
3. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden benoemd en
kunnen te allen tijde door haar 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.
4. De voorzitter wordt in functie gekozen. De ander bestuursleden worden in persoon
gekozen. De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.

Artikel 8. vertegenwoordiging; dagelijks bestuur
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
c. hetzij de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het
bestuur kan, onder haar verantwoordelijkheid, aan dit dagelijks bestuur bepaalde taken
delegeren.
3. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen echter alleen indien
deze leiden tot het doel als omschreven in artikel 2. het bestuur is mitsdien ook bevoegd zonder voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering – tot de
rechtshandeling als bedoelt in artikel 2:44 lid 2 van het burgerlijk wetboek.
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Artikel 9. Toezicht
1. Het toezicht op het bestuur wordt gehouden door de raad van commissarissen. Het aantal
commissarissen wordt bepaald bij het huishoudelijk reglement en heeft een minimum van
drie.
2. De leden van de raad van commissarissen worden door de algemene jaarvergadering uit
de leden benoemd
3. De leden van de raad van commissarissen kunnen op een eventueel daarvoor belegde
algemene vergadering ontslagen worden door de leden mits met absolute meerderheid van
uitgebrachte stemmen.
4. Op commissarissen is van toepassing wat voor bestuursleden geld zoals bepaald in artikel
7 lid 4.
5. Het bestuur is verplicht aan de raad van commissarissen de door deze instantie gewenste
inlichten te verschaffen.
6. De raad van commissarissen is verder niet bevoegd andere handelingen te verrichten,
tenzij het huishoudelijk reglement anders bepaalt.

Artikel 10. Algemene Vergadering
1. Voor één november van ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden (ook wel te
noemen jaarvergadering). Het bestuur brengt in deze vergadering onder meer jaarverslag
uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over
het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. In de jaarvergadering wordt door het
bestuur een begroting gepresenteerd voor het reeds lopend boekjaar.
2. Goedkeuring door de jaarvergadering van het jaarverslag alsmede de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
3. De raad van commissarissen wordt door de algemene jaarvergadering benoemd voor een
periode lopende tot en met de eerst volgende jaarvergadering.
4. Voor één mei van ieder jaar wordt eveneens een algemene vergadering gehouden.
5. Andere algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiend gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gehoor wordt gegeven, kunnen
de indieners van dat verzoek zelf die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 11.

Artikel 11.
De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van tenminste negen dagen. De bijeenroeping vindt plaats door een
convocatie toe te zenden aan alle leden of door vermelding of als bijlage in het corpsblad.
Deze convocatie wordt (wanneer niet met het corpsblad verzonden) met e-mail verzonden
aan alle leden tenzij het lid schriftelijk aangegeven heeft niet in de mogelijkheid te zijn dit te
ontvangen. Is dit het geval dan dient dit lid de convocatie schriftelijk te ontvangen met
inachtneming van het termijn van negen dagen.

Artikel 12.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij die geen lid zijn mogen, indien
de vergadering daarmee akkoord gaat, eveneens aanwezig zijn.
2. Gewone leden hebben een stem. Bij belet of ontstentenis kan hij een ander machtigen. Een
lid kan niet meervoudig gemachtigd zijn.
3. Leden van bijzondere verdiensten hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens gewoon
lid zijn. Ereleden en oud-leden hebben eveneens een adviserende stem.
4. Stemming over zaken kan mondeling geschieden, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter.
5. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met
een absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen.
6. Bij stemming over personen is hij gekozen, die een relatieve meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
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7. Indien de stemmen staken vindt een tweede stemming plaats. Mochten de stemmen nu
opnieuw staken dan beslist het lot.
8. Blanco stemmen worden terdege meegerekend ter bepaling van een Quorum; ongeldige
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 13.
De voorzitter of bij diens belet of ontstentenis de vice-voorzitter, leidt alle vergaderingen.
Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, dan treed een der andere bestuursleden, door het
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

Artikel 14. Statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan worden besloten door een daartoe belegde algemene
vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen,
onverminderd het bepaalde artikel 2:42 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 15
1. De statutenwijziging treedt in werking op het moment dat de algemene vergadering daartoe
besloten heeft. Alle besluiten die voor deze wijziging genomen zijn blijven onverminderd
van kracht. Mocht dit binnen de algemene vergadering leiden tot tegenstrijdige
besluitvorming dan blijven de oude statuten op dit punt van kracht tot het einde van deze
algemene vergadering.
2. Het bestuur is verplicht om van de wijzigingen een notariële akte te laten opmaken voor de
volgende algemene vergadering.
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging neer te
leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar
zetel heeft.

Artikel 16. ontbinding
Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door een daartoe belegde algemene
vergadering met de meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen,
onverminderd het bepaalde in artikel 2:42 van het burgerlijk wetboek. Het bestuur is, in
samenwerking met een door de algemene vergadering te benoemen liquidatiecommissie,
bestaande uit vier personen belast met de liquidatie van de vereniging. Het batig saldo na
vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van
het besluit tot, ontbinding gewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

Artikel 17. Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook niet waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Vaststellen en wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt met twee/derde
meerderheid van stemmen.

Artikel 18.
In allen gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het huishoudelijk reglement.

