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HOOFDSTUK I: ALGMENE BEPALINGEN  
  

Artikel 1  

Definities  

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:  

- De vereniging: Studievereniging KNUS.  

- Bestuur: het bestuur van de vereniging.  

- Lid: lid van de vereniging.  

- ALV: Algemene Ledenvergadering.  

- Commissie: commissie van de vereniging.  

- Statuten: Statuten van de vereniging.  

- HR: huishoudelijk reglement van de vereniging. -  Art.: artikel.  

- RU: Radboud Universiteit Nijmegen.  

  

Artikel 2  

Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan: de helft plus één van de uitgebrachte stemmen.  

  

Artikel 3  

De vereniging kent geen coöptatie of ontgroening.  
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HOOFDSTUK II: DOELEN VAN DE VERENIGING  
  

Artikel 4  

De vereniging tracht de doelstellingen zoals omschreven in art. 2 van de Statuten te bereiken 

door middel van:  

1. Het organiseren van formele activiteiten.  

2. Het organiseren van informele activiteiten.  

3. Het organiseren van internationale activiteiten.  

4. Het uitbrengen van de nieuwsbrief.  

5. Het verkopen van studieboeken.  

6. Het leggen van contacten met andere studieverenigingen of organisaties met 

gelijkaardige doelstellingen als deze vereniging.  

7. Het begeleiden en informeren van studenten van de opleiding Algemene 

Cultuurwetenschappen aan de Faculteit der Letteren van de RU bij hun studie.  

8. Alle overige manieren die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen.  
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HOOFDSTUK III: LEDEN EN HET LIDMAATSCHAP  
  

Artikel 5  

a. Gewone leden zijn zij die zijn ingeschreven bij de opleiding Algemene  

Cultuurwetenschappen aan de Faculteit der Letteren van de RU, hetzij als extraneus, 

hetzij als toehoorder, en zich als lid hebben aangemeld bij de secretaris, alsmede het 

jaarlijks lidmaatschapsgeld hebben betaald.  

b. Buitengewone leden zijn zij die zijn afgestudeerd aan de opleiding Algemene  

Cultuurwetenschappen van de RU en/of werkzaam zijn bij of verbonden aan de 

vakgroep Algemene Cultuurwetenschappen en zich als buitengewoon lid hebben 

aangemeld bij de secretaris, alsmede het jaarlijks lidmaatschapsgeld hebben betaald.  

  

Artikel 6  

Rechten van gewone leden  

a. Leden hebben het recht om een ALV bijeen te roepen, mits is voldaan aan art. 14 sub b 

van het HR.  

b. Leden hebben het recht om commissievergaderingen, kascommissievergaderingen en 

ALV bij te wonen.  

c. Leden hebben actief kiesrecht in de ALV.  

d. Leden hebben spreekrecht in de ALV.  

e. Leden hebben het recht tot indienen van moties tijdens de ALV.  

f. Leden hebben het recht om zitting te nemen in commissies of het bestuur.  

g. Leden hebben spreekrecht in commissies, indien zij daar zitting in hebben.  

h. Leden hebben stemrecht in commissies, indien zij daar zitting in hebben.  

i. Leden hebben recht tot het gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging, voor 

zover het bestuur hiermee akkoord gaat.  

j. Leden hebben recht tot het deelnemen aan en bijwonen van activiteiten van de 

vereniging, tenzij anders bepaald in Statuten en/of HR. Dit sluit niet uit dat er entreegeld 

geheven kan worden.  

k. Leden hebben recht op de KNUS Nieuwsbrief.  

  

Artikel 7  

Rechten van buitengewone leden  

a. Buitengewone leden hebben het recht om commissievergaderingen, 

kascommissievergaderingen en ALV bij te wonen.  

b. Buitengewone leden hebben spreekrecht en actief kiesrecht in de ALV.  

c. Buitengewone leden hebben het recht zitting te nemen in commissies, uitgezonderd de 

kascommissie en het bestuur.  

d. Buitengewone leden hebben spreekrecht in de commissies, indien zij daar zitting in 

hebben.  

e. Buitengewone leden hebben stemrecht in commissies, indien zij daar zitting in hebben.  
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f. Buitengewone leden hebben het recht gebruik te maken van de faciliteiten van de 

vereniging, voor zover het bestuur hiermee akkoord gaat.  

g. Buitengewone leden hebben recht tot het deelnemen aan en het bijwonen van 

activiteiten van de vereniging, tenzij anders bepaald in Statuten en/of HR.  

h. Buitengewone leden hebben recht op de KNUS nieuwsbrief.  

  

Artikel 8  

Opzegging namens de vereniging  

a. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid handelt in strijd met 

de Statuten, het HR of besluiten van de vereniging, de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt, financieel voordeel haalt uit de activiteiten die het ten behoeve van de 

vereniging ontplooit, of zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.  

b. Opzegging namens de vereniging geschiedt door de ALV.  

c. Wanneer een lid naar oordeel van het bestuur handelt conform het bedoelde in sub a 

en/of sub b om die redenen in aanmerking komt voor opzegging namens de vereniging, 

is het bestuur bevoegd het desbetreffende lid te schorsen, waarna zo spoedig mogelijk, 

maar uiterlijk twee maanden na schorsing, de ALV al dan niet overgaat tot opzegging 

namens de vereniging van het betreffende lidmaatschap.  

d. Het besluit tot schorsing wordt ten spoedigste aan het desbetreffende lid schriftelijk 

medegedeeld, met opgave van redenen.  

e. Bij schorsing behoudt het betreffende lid zijn lidmaatschap maar verliest het alle rechten 

verbonden aan dat lidmaatschap, behoudens het spreekrecht en actief stemrecht op de 

ALV ter verdediging van zijn positie.  

  

Artikel 9  

Het lidmaatschapsgeld  

a. Het lidmaatschapsgeld wordt door de ALV vastgesteld.  

b. Een voorstel tot verandering van het lidmaatschapsgeld kan ingediend worden door het 

bestuur en/of de ALV.  

c. Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld moet worden voldaan op de door het bestuur 

vastgestelde wijze.  

d. Bij beëindiging van het lidmaatschap is de vereniging niet verplicht het betaalde 

lidmaatschapsgeld te retourneren.  

  

Artikel 10  

Herkenbaarheid leden  

Gewone leden en buitengewone leden krijgen elk verenigingsjaar een bewijs van lidmaatschap.  

Dit bewijs van lidmaatschap is nodig voor:  

a. Het deelnemen aan en het bijwonen van activiteiten.  

b. Het verkrijgen van bijzondere kortingen.  

c. Toelating tot de ALV.  
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Artikel 11  

Deelname activiteiten  

Voor het deelnemen aan activiteiten gelden de volgende bepalingen:  

a. Er kan entreegeld geheven worden.  

b. Er kan een maximum aantal deelnemers vastgesteld worden.  

c. Indien nodig verloopt toelating tot activiteiten via volgorde van aanmelding.  

    

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE LEDEN VERGADERING EN STEMMING  
  

Artikel 12  

a. De ALV, bedoeld onder art. 13 van de Statuten, is het hoogste orgaan van de vereniging.  

b. De ALV wordt voorgezeten door de voorzitter van KNUS, de ALV kan te allen tijde een 

verzoek indienen tot het aanstellen van een andere voorzitter van de vergadering. Indien 

dit verzoek met volstrekte meerderheid wordt aangenomen, zal er uit het midden van de 

ALV een nieuwe voorzitter van de vergadering worden verkozen conform art. 15 sub g 

van het HR.  

c. De ALV kan een niet-lid toestemming geven om te spreken  

  

Artikel 13  

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

a. Het bestuur is gehouden jaarlijks minimaal een ALV bijeen te roepen, als bedoeld in art. 

16 sub 1 van de Statuten.  

b. De ALV moet plaatsvinden voor het begin van het verenigingsjaar, zoals vastgesteld in 

art. 16 sub 1 van de Statuten.  

c. Bij het uitblijven van een ALV als bedoeld in art. 16 sub 1 van de Statuten, zullen leden 

bevoegd zijn een ALV bijeen te roepen op de wijze waarop het bestuur een ALV 

bijeenroept.  

  

Artikel 14  

Bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering  

a. Behalve de in art. 16 sub 1 van de Statuten bedoelde verplichte ALV zullen ALV’s 

gehouden worden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht of wanneer de Statuten of 

het HR het bestuur daartoe dwingen.  

b. Een verzoek tot het houden van een ALV kan ingediend worden bij het bestuur, door een 

gewoon lid. Indien dit verzoek schriftelijk, met opgaaf van reden wordt ingediend, 

ondertekend door twintig gewone leden en/of kascommissie, is het bestuur verplicht 

een ALV bijeen te roepen.  

c. Indien het bestuur verplicht is tot het bijeenroepen van een ALV als bedoeld in sub b van 

dit artikel, moet dit gebeuren binnen een termijn van ten hoogste vier weken. Zo aan het 

verzoek tot bijeenroepen van de ALV binnen twee weken nadat dit door het bestuur 

werd ontvangen, geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

overgaan, op de wijze als in sub d van dit artikel bedoeld.  
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d. Het bijeenroepen van de ALV  gebeurt in principe minstens twee weken voorafgaand aan 

een ALV via de e-mail. Als een lid specifiek aangeeft prijs te stellen op een schriftelijke 

uitnodiging, dan kan de secretaris daartoe overgaan.  

e. Het bestuur verplicht zich veertien dagen voor aanvang van de ALV een agenda van die 

ALV via de e-mail te versturen, alsmede de notulen van de vorige ALV en eventuele 

vergaderstukken.  

  

Artikel 15  

Stemming  

a. Alle leden hebben toegang tot de ALV. De gewone leden hebben ieder één stem, tenzij zij 

gemachtigd zijn door andere stemgerechtigde leden, als bedoeld in art. 16 van het HR.   

b. Aan het begin van de vergadering wordt alle aanwezigen een presentielijst voorgelegd, 

welker tekening het lid actief stemrecht heeft.  

c. Door het bestuur wordt tijdens de vergadering, indien er gestemd dient te worden, een 

stemcommissie samengesteld die de stemmen zal tellen. De stemcommissie bestaat uit 

twee leden, die niet in het bestuur zitten, zichzelf niet verkiesbaar hebben gesteld of 

anderszins individueel belanghebbend zijn bij één van de stemmingen waarover zij het 

toezicht houden.   

d. Stemming over zaken geschiedt door handopsteken, stemming over personen 

schriftelijk. Een verzoek van ten minstens één der stemgerechtigden om schriftelijke 

stemming moet worden gehonoreerd.  

e. Leden hebben de mogelijkheid om voor, tegen, blanco of onthouding te stemmen. Een 

onthouding telt niet mee voor het bepalen van de volstrekte meerderheid, een blanco 

stemt telt als effectieve tegenstem.  

f. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt een tweede stemronde 

ingesteld, waarbij het niet langer mogelijk is blanco te stemmen. Staken de stemmen 

wederom, dan heeft het bestuur de beslissende stem.  

g. Bij stemming over personen is diegene gekozen, die volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. o Indien niemand die meerderheid heeft 

verkregen, wordt een tweede stemming gehouden waarbij degene die het minst aantal 

uitgebrachte stemmen bij de voorafgaande stemming heeft verkregen, wordt uitgesloten,  

en is diegene gekozen die bij de tweede stemming de volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen behaald. Deze procedure zal steeds herhaald worden totdat één 

kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaald heeft. o 

Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming 

gehouden waarbij diegene gekozen wordt die de meest uitgebrachte stemmen heeft 

verkregen. o Indien de stemmen staken wordt een tweede stemronde ingesteld, waarbij 

het niet langer mogelijk is blanco te stemmen. Staken de stemmen wederom, dan heeft 

het bestuur de beslissende stem.  

h. Een stembiljet is ongeldig als er meerdere keuzen worden ingevuld of als er een naam, 

afbeelding of andere opmerking op het stembiljet geschreven dan wel getekend is.  

i. Indien blijkt dat tijdens een stemming twee derde van de aanwezige stemgerechtigden 

een blanco stem uitbrengt, zal dit voorstel na discussie of na nadere toelichting van het 

bestuur opnieuw in stemming worden gebracht. Hierbij is het niet langer mogelijk om 
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blanco te stemmen, maar kan alleen voor of tegen worden gestemd of van stemming 

worden onthouden.  

j. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel is bindend. Indien echter 

onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan door een lid wordt 

betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering dit 

verlangt.  

  

  

  

    

Artikel 16  

Machtiging  

a. Een machtiging bestaat uit een geschreven verklaring waarin een stemgerechtigd lid een 

ander lid met naam noemt, die in zijn plaats gemachtigd is om te stemmen tijdens de 

ALV.  

b. De machtiging moet voorzien zijn van twee handtekeningen, één van het lid dat de 

machtiging geeft en één van het lid dat gemachtigd wordt. machtigingen moeten vooraf 

aan de secretaris worden gemeld en door de secretaris geldig worden verklaard, door 

het controleren van de machtiging met de ledenlijst. Dit kan tot uiterlijk vijf minuten 

voor de vergadering. Staande een vergadering is het inbrengen van machtigingen niet 

langer toegestaan, tenzij de ALV bij volstrekte meerderheid anders beslist.  

c. Machtiging is mogelijk met dien verstande dat ieder lid maximaal twee machtigingen 

mag bezitten (en derhalve dus maximaal drie stemmen uit mag brengen).  
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HOOFDSTUK V: HET BESTUUR  
  

Artikel 17  

Vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging  

a. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester alsmede een 

commissaris interne betrekkingen.  

b. Het bestuur wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee 

gezamenlijk handelende bestuursleden.  

c. Het bestuur kan, binnen de grens van zijn bevoegdheden, als bedoeld in art. 20 van het 

HR, één of meer gewone leden schriftelijke machtigen het bestuur te representeren.   

  

Artikel 18  

Kandidaatstelling bestuur  

a. De kandidaatstelling voor het nieuwe bestuur geschiedt door middel van een schrijven 

aan het zittende bestuur ten minste veertien dagen voor de ALV, als bedoeld in art. 14 

van de Statuten.  

b. Leden hebben de bevoegdheid zichzelf kandidaat te stellen.  

c. Leden hebben de bevoegdheid om andere leden voor te dragen als 

kandidaatbestuursleden, mits de kandidaat zelf daarmee instemt.  

d. De bestuursleden worden door de ALV in functie gekozen.  

e. Het bestuur kiest direct na aanstelling uit haar midden een vice-voorzitter. Op 

voordracht van de secretaris en de penningmeester wordt door het bestuur een 

vicesecretaris en vice-penningmeester uit haar midden benoemd. De vice-bestuursleden 

nemen de taken van de reguliere bestuursleden over in geval van afwezigheid of ziekte.   

  

Artikel 19  

Sollicitatieprocedure  

a. De sollicitatiecommissie, bestaande uit het bestuur en een evenredig aantal 

onafhankelijke personen, wijst na de sollicitatieprocedure een potentieel bestuur aan.  

b. Over dit bestuur zal gestemd worden tijdens de ALV.  

c. Bij een negatief oordeel van de ALV volgt een nieuwe sollicitatieprocedure en stemming.  

d. Een bestuurslid moet meer dan één functie bekleden als een bestuursplaats niet is 

opgevuld. Wanneer hiervan sprake is, zal een open vacature blijven staan.  

  

Artikel 20  

Bevoegdheden van het bestuur  

a. Het bestuur is, met inachtneming van art. 10 van de Statuten, bevoegd tot:  

o het huren, verhuren of op andere wijze gebruik verkrijgen en geven van goederen 

een bedrag van 1000 euro niet te boven gaande, tenzij er op directe wijze 

dusdanig inkomsten tegenover staan dat per saldo het bedrag van €1000 niet te 

boven wordt gegaan,  
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o het kopen en verkopen van goederen een bedrag van 500 euro niet te 

bovengaande, tenzij er op directe wijze dusdanig inkomsten tegenover staan dat 

per saldo het bedrag van €500 niet te boven wordt gegaan,  

o het verrichten van handelingen aangaande het dagelijkse bestuur van de 

vereniging, die niet in strijd zijn met haar doelstellingen en niet met de Statuten, 

het HR of de wet.  

b. Het bestuur is, behoudens het bepaalde in art. 10 van de Statuten en mits voorafgaand 

verkregen goedkeuring van de ALV, bevoegd tot:  

o het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik verkrijgen of vergeven van 

goederen, een bedrag van €1000 te boven gaande,  

o het kopen, verkopen en bezwaren van goederen een bedrag van €500 te boven te 

gaande,  

o het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, o het sluiten van 

overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor schuld van 

een derde verbindt,  

o het verrichten van rechtshandelingen behoudens vertegenwoordigers van het 

bestuur, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een krediet 

of een lening wordt verstrekt,  

o het ter leen verstrekken van gelden, o het aangaan van dadingen,  

o het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 

doch met uitzondering van het opnemen van die rechtsmaatregelen die geen 

uistel dulden.  

  

Artikel 21  

Bestuurstaken  

a. De voorzitter heeft tot taak:  

o bij te dragen aan de besluitvorming van de vereniging, o het naar behoren laten 

functioneren van de vereniging,  

o het voorzitten van de ALV, uitgezonderd indien art. 12 sub b van het HR in 

werking treedt,  

o het leiden van de bestuursvergaderingen, tenzij het bestuur anders beslist, o het 

naar behoren representeren van de vereniging op verenigingsactiviteiten en bij 

contacten met derden.  

b. De secretaris heeft tot taak:  

o bij te dragen aan de besluitvorming van de vereniging, o het notuleren van 

vergaderingen tenzij het bestuur anders beslist,  

o het bewaren van de gemaakte notulen,  
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o zorg te dragen voor het verenigingsarchief en het secretariaat,  

o het afhandelen van lopende correspondentie, o het bijhouden van het 

ledenbestand, o het beheer van de website en het e-mailadres,  

o het zorg dragen voor de aanwezigheid van stembiljetten, een ledenlijst ter 

controle van de machtigingen, een exemplaar van de Statuten en een exemplaar 

van het HR tijdens de ledenvergaderingen,  

o het erop toezien dat aan het einde van elk verenigingsjaar alle bestuursleden hun 

archiefbescheiden alsmede hun jaarverslag deponeren in het verenigingsarchief,   

o het gezamenlijke jaarverslag samen te stellen.  

c. De penningmeester heeft tot taak:  

o bij te dragen aan de besluitvorming van de vereniging,  

o het beheren van de middelen, o het innen van contributies,  

o het houden van een balans en een staat van baten en lasten,  o het opstellen van 

een begroting, o het werven van sponsorgelden.  

d. De commissaris interne betrekkingen heeft tot taak:  

o bij te dragen aan de besluitvorming van de vereniging,  

o te zorgen voor de communicatie tussen het bestuur en de verschillende 

commissies en hieruit volgende besluitvorming,  

o het coördineren van commissies,  

o het coördineren van de academische activiteiten en de studiebegeleiding naar de 

leden van de vereniging,  

o het coördineren van verschillende informele activiteiten die tot doel hebben het 

bevorderen van de contacten tussen de leden,  

o het samenstellen van één of meerdere commissies die de onder het vorige punt 

genoemde activiteiten zullen organiseren.  

  

Artikel 22  

Bestuursvergaderingen en besluitvorming  

a. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.  

b. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, en 

zijn open voor zowel leden als toehoorders, tenzij het bestuur anders besluit.  

c. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris notulen gemaakt, die 

door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. De notulen van 

een ALV zijn inzichtelijk voor leden.  

d. De notulen van bestuursvergaderingen worden openbaar gemaakt. Bevatten deze 

punten die personen of de vereniging schade aan kunnen doen, dan kan het bestuur 

besluiten die punten tot een nader te bepalen datum uit de notulen te houden.   
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Artikel 23  

Bestuursvergadering en waarnemend bestuur  

a. De ALV kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen conform art. 24 van het HR. 

Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer een bestuurslid zijn functie wenst neer te 

leggen.  

b. Bij een vacature in het bestuur benoemt de ALV in de eerstvolgende bijeenkomst een 

opvolger conform art. 20 van het HR.  

c. Indien een bestuurlid opstap of geschorst wordt, wordt in overleg tussen het bestuur en 

het desbetreffende lid een tijdelijke afgevaardigde aangesteld, die de taken van het 

afgetreden bestuurslid waarneemt.  

d. Indien in het bestuur één of meerdere vacatures ontstaan, wordt binnen een maand een 

ALV bijeengeroepen om hierin te voorzien. Tot aan de ALV is de tijdelijke afgevaardigde 

bevoegd namens het afgetreden bestuurslid te handelen conform art. 9 van de Statuten 

en art. 20 van het HR.  

  

Artikel 24  

Afzetting van het bestuur of individuele bestuursleden  

a. Het bestuur of individuele bestuursleden kunnen door de ALV worden afgezet, als de 

ALV van oordeel is dat het bestuur of individuele bestuursleden ernstige gebreken 

hebben vertoond bij het besturen van de vereniging, hebben gehandeld in strijd met de 

wet, de Statuten of het HR, of anderszins het vertrouwen van de ALV hebben verloren.  

b. Het bestuur of individuele bestuursleden worden door een ALV afgezet, middels een 

door de ALV aangenomen motie van wantrouwen tegen het bestuur of individuele 

bestuursleden.  

c. Een motie van wantrouwen kan ingediend worden door de leden van de vereniging.   

d. Een motie van wantrouwen is aangenomen bij twee derde meerderheid der uitgebrachte 

stemmen.  

e. Wanneer het bestuur door de ALV is afgezet, kiest de ALV onmiddellijk na afzetting een 

interim bestuur uit leden van de vereniging bestaande uit ten minste drie personen.   

f. Het interim bestuur heeft die bevoegdheden als bedoeld in art. 10 van de Statuten en art. 

19 sub a van het HR.  

g. Het interim bestuur heeft als taak het bijeenroepen van een ALV en het verrichten van 

handelingen aangaande het dagelijks bestuur van de vereniging. De ALV dient plaats te 

vinden binnen een termijn van een maand na de bestuursafzetting, op welke vergadering 

een nieuw bestuur wordt gekozen.  

h. Wanneer individuele bestuursleden worden afgezet geldt het bedoelde in art. 23 sub b 

en c van het HR.  

  

Artikel 25  

Rekening en verantwoording  

a. Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk aan het verenigingsjaar als bedoel in art. 16 

van de Statuten.  
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b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging dusdanig 

aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële situatie kan worden 

gekend.  

c. Jaarlijks wordt op de verplichte ALV aan de leden door het bestuur een voorlopig 

jaarverslag uitgebracht en onder overlegging van een voorlopige balans en een 

voorlopige staat van baten en lasten, rekening en verantwoording afgelegd over het door 

het bestuur in het afgelopen jaar gevoerde beleid. Tevens wordt een jaarplan, bestaand 

uit een begroting over het lopende en komende boekjaar en een activiteitenrooster voor 

het lopende en komende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. Het 

afgetreden bestuur is verplicht tijdens de eerstvolgende ALV het definitieve jaarverslag 

en de definitieve jaarafrekening te overleggen. De begroting en de jaarafrekening op de 

ALV worden op schrift ter beschikking gesteld.  

d. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid b en c onder te brengen in het 

archief.  

  

    

  

  

HOOFDSTUK VI: ONDERVERDELING VAN DE VERENIGING  
  

Artikel 26  

Studievereniging KNUS kent:  

1. Commissies onder verantwoordelijkheid van het bestuur als bedoeld onder art. 10 van 

de Statuten.  

2. Een kascommissie onder de verantwoordelijkheid van de ALV.  

3. Een Raad van Advies onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Raad van 

Advies.   

  

Artikel 27  

Commissies onder verantwoordelijkheid van het bestuur  

a. De verschillende commissies staan onder verantwoordelijkheid van de commissaris 

interne betrekkingen. 

b. Nieuwe commissies worden, in samenspraak met de overige bestuursleden, door de 

commissaris interne betrekkingen in leven geroepen.  

c. Commissies kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd in het leven geroepen worden.  

d. De leden van de commissie worden door de commissaris interne betrekkingen, in 

samenspraak met de overige bestuursleden, benoemd.  

e. Het bestuur kan leden van een commissie ontheffen uit hun functie.  

f. Een lid van de vereniging dat ontheven is van zijn functie als commissielid, of niet 

benoemd is in een commissie kan in beroep gaan bij de ALV; de uitspraak van de ALV in 

deze is bindend.  

g. Besluiten die een commissie neemt, worden genomen met volstrekte meerderheid van 

de stemmen.  
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Artikel 28  

Kascommissie onder verantwoordelijkheid van de ALV  

a. De kascommissie heeft tot taak:  

o het adviseren van de ALV in haar toezicht op het financiële beheer van de 

vereniging in het algemeen,  

o het adviseren van de ALV in de beoordeling van besluiten in art. 20 sub b van het  

HR, o het adviseren van de ALV in de beoordeling van de financiële overzichten 

van de vereniging alsmede de exploitatie van de financiële middelen. Daartoe dient 

het bestuur een balans van baten en lasten en een begroting als bedoeld in art. 26 

sub c van het HR ten minste twee weken voor het plaatsvinden van de ALV ter 

inzage bij de kascommissie in te dienen,  

o er naar te streven de bovenstaande taken uit te voeren in overleg met het bestuur 

tenzij dit de kascommissie onmogelijk wordt gemaakt.  

b. De adviezen van de kascommissie zijn niet bindend voor het bestuur of de ALV.  

c. De kascommissie is bevoegd het bestuur te dwingen een ALV bijeen te roepen conform 

art. 14 sub a tot en met c van het HR, wanneer er naar het oordeel van de kascommissie 

ernstige gebreken bestaan in het financiële beheer van de vereniging.  

  

Artikel 29  

Samenstelling van de kascommissie  

a. De kascommissie heeft minimaal twee en maximaal drie personen, gekozen door de ALV, 

uit gewone leden van de vereniging.   

b. Bestuursleden mogen geen zitting nemen in de kascommissie.  

c. De kascommissie heeft zitting lopende het verenigingsjaar zoals bedoeld in art. 16 van de 

Statuten.  

d. De leden van de kascommissie kunnen ieder jaar herkozen worden met een maximale 

zittingstijd van twee achtereenvolgende jaren.   

e. De leden van de kascommissie worden in de verplichte ALV gekozen, waarna ze bij 

aanvang van het verenigingsjaar in functie treden.  

f. Commissieleden onder verantwoordelijkheid van het bestuur hebben geen zitting in de 

kascommissie, behalve in het geval dat zich er niet genoeg leden beschikbaar stellen voor 

de kascommissie. Dit moet staande een ALV gebeuren.  

g. Vergaderingen van de kascommissie zijn open voor leden tenzij de commissie anders 

besluit.  

  

Artikel 30  

Verantwoording en besluitvorming  

a. De kascommissie is verantwoording verschuldigd aan de ALV, die de kascommissie te 

allen tijden kan afzetten wanneer de volstrekte meerderheid van de ALV dit wenst.  

b. De kascommissie neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.  
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Artikel 31  

Raad van Advies  

a. De Raad van Advies heeft als taak:  

– Het adviseren van het zittende bestuur met betrekking tot beleidsmatige 

kwesties.  

– Het adviseren van het zittende bestuur betreffende de financiën.  

– Het informeren van het zittende bestuur met betrekking tot bestuurskwesties. – 

Het ondersteunen van het zittende bestuur.  

b. De Raad van Advies kan zowel op aanvraag van het zittende bestuur, als uit eigen 

initiatief informeren en adviseren.  

c. De adviezen van de Raad van Advies zijn niet bindend voor het bestuur of de ALV.  

d. De Raad van Advies kan na overleg een advies uitbrengen vanuit de Raad van Advies aan 

het bestuur of de ALV.  

e. Personen in de Raad van Advies kunnen eveneens advies of informatie geven op 

persoonlijke titel.   

  

Artikel 32  

Samenstelling van de Raad van Advies  

a. De Raad van Advies bestaat in beginsel uit leden van het bestuur uit het jaar voorgaande 

aan dat van het zittingsjaar van het huidige bestuur.  

b. Oud-leden van eerdere besturen van de vereniging kunnen eveneens plaatsnemen in de 

Raad van Advies.  

c. De leden van de Raad van Advies mogen zowel gewoon als buitengewoon lid zijn.  

d. Het zitting nemen in de Raad van Advies gebeurt op vrijwillige basis.  

e. Leden van de Raad van Advies hebben zitting lopende het verenigingsjaar zoals bedoeld 

in art. 16 van de Statuten.  

f. De Raad van Advies kiest aan het begin van het verenigingsjaar een voorzitter, welke als 

taak heeft tot het voorzitten van de RvA in het uitvoeren van zijn functie.  

g. De maximale zittingstijd in de RvA is twee jaar (zie lid e. dit artikel).  
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HOOFDSTUK VII: SLOTBEPALINGEN  
  

Artikel 31  

Statutenwijziging  

a. Analoog aan art. 18 van de Statuten kan wijziging van de statuten slechts plaats hebben 

na een besluit van de ALV waartoe opgeroepen wordt met de mededeling dat daarin een 

wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.  

b. Zij die een ALV wensen bijeen te roepen ter behandeling van een voorstel tot 

Statutenwijziging, moeten het bestuur hiervan op de hoogte brengen met een afschrift 

van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen. 

Het bestuur roept vervolgens een ALV bijeen met inachtneming van hetgeen vermeld 

staat in art. 14 sub a van het HR.  

c. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste een zesde van de leden 

aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen vijf weken een tweede 

vergadering bijeen geroepen, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering 

aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit genomen kan 

worden, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte 

stemmen.  

d. Een bepaling dezer Statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meerdere 

bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke 

beperkingen.  

  

Artikel 32  

Wijzing Huishoudelijk Reglement  

a. Analoog aan art. 20 van de Statuten kan een wijziging van het HR slechts plaats hebben 

na een besluit van de ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat een 

wijziging van het HR zal worden voorgesteld.  

b. Zij die wensen een ALV bijeen te roepen ter behandeling van een voorstel tot wijziging 

van het HR moeten het bestuur hiervan op de hoogte stellen met een afschrift van dit 

voorstel waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen. Het 

bestuur roept vervolgens een ALV bijeen met inachtneming van hetgeen vermeld staat in 

art. 14 sub a van het HR.  

c. Een besluit tot wijziging van het HR behoeft tenminste tweederde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen.  

d. De wijziging van het HR treedt onmiddellijk in werking.  

e. Een bepaling van dit HR, welke de bevoegdheid van één of meerdere bepalingen beperkt, 

kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperkingen.  

f. Het bestuur draagt zorg voor het actueel houden van het HR. Minimaal eens in de drie 

jaar dient zij na te gaan of eventuele wijzigingen moeten worden doorgevoerd.  
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Artikel 33  

Ontbinding van de vereniging  

a. Analoog aan art. 19 van de Statuten wordt de vereniging ontbonden behoudens het 

bepaalde in art 30 van het Burgerlijk Wetboek, boek 2, door een besluit daartoe van de  

ALV, genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig  

uitgebrachte stemmen in een vergadering, waar tenminste drie vierde van het aantal 

leden aanwezig is.  

b. Bij gebreke van een quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 

stemgerechtigden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht 

dagen doch uiterlijk veertien dagen na de eerste te houden vergadering, met een 

meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

c. Bij de oproeping tot de in lid a en b van dit artikel bedoelde vergadering moet worden 

medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De 

termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen 

bedragen.  

d. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanwezig geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur.  

e. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ALV te bepalen zodanige 

doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemde.  

f. Na ontbinding van de vereniging blijft zij voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten 

van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet in haar 

naam worden toegevoegd ´in liquidatie´.  

g. Bij liquidatie zijn de leden nog contributie verschuldigd over het lopende 

verenigingsjaar.   

  


