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Statuten, laatstelijk gewijzigd door de AV op 12 maart 2014 

 

 

 

Statuten van Sociëteit De Vereeniging, laatstelijk gewijzigd 12 maart 2014.  

De oude tekst van deze wijzigingen (artikel 7 en artikel 12) zijn in de tekst met doorhalingen 

weergegeven. 

 

ARTIKEL 01: NAAM en ZETEL  

 

1. De vereniging draagt de naam “Sociëteit de Vereeniging“, in deze Statuten en 

Reglementen “de Sociëteit“ genoemd.  

2. Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage.  

3. De Sociëteit is opgericht 1 mei achttienhonderd éénenvijftig.  

4. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daarop volgende 

kalenderjaar.  

5. Het boekjaar en het lidmaatschapsjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.  

 

ARTIKEL 02: DOEL  

 

1. “Het doel der Sociëteit is de bevordering van onderling genoegen. Ieder lid verbindt zich 

door zijne toetreding, om daartoe, door vriendschappelijke omgang en eensgezindheid, het 

zijne bij te dragen”. (verbatim uit het Reglement voor de SOCIËTEIT DE VEREENIGING, 

opgerigt in ‘s-Gravenhage den 1sten mei 1851, Kazernestraat H 198).  

2. De Sociëteit tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a. het ten gerieve van haar leden exploiteren of doen exploiteren van de sociëteitslokalen;  

b. het bieden van gelegenheid tot recreatieve en sociaal-culturele activiteiten en 

evenementen, niet-limitatief genoemd in een Reglement van Introductie, door de Algemene 

Vergadering vastgesteld;  

c. het benutten van wettige middelen, die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.  

 

ARTIKEL 03: LEDEN, ASPIRANT-LEDEN, GEGADIGDEN, BELANGSTELLENDEN  

 

1. Leden van de Sociëteit zijn natuurlijke personen van het mannelijk geslacht, die de leeftijd 

van 25 jaar hebben bereikt, en door het Bestuur - op voordracht van de Ballotagecommissie 

- als lid zijn toegelaten.  

2. Aspirant-leden zijn kandidaten voor het lidmaatschap. Zij hebben toegang tot de Sociëteit 

conform het besluit als genoemd in artikel 05 onder 3.  

3. Gegadigden zijn belangstellenden voor het lidmaatschap van de Sociëteit, met name zij 
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die het aanvraagformulier voor het lidmaatschap reeds hebben ingediend bij de secretaris 

van de Ballotagecommissie, maar nog niet zijn toegelaten tot de status van aspirant-lid.  

4. Belangstellenden zijn zij die het aanvraagformulier voor het lidmaatschap nog niet hebben 

ingediend.  

5. Gegadigden en belangstellenden hebben toegang tot de Sociëteit, mits zij minimaal de 

eerste 3 bezoeken worden vergezeld door hun begeleider.  

6. Waar in de Statuten en Reglementen 2011 sprake is van “gegadigde(n)”, leze men - indien 

van toepassing - “gegadigde(n) c.q. belangstellende(n)”.  

 

ARTIKEL 04: CATEGORIEËN LEDEN  

 

1. De Sociëteit kent gewone leden, buitenleden en leden van verdienste, in deze Statuten en 

Reglementen lid of leden genoemd.  

2. Gewone leden zijn personen die als zodanig na ballotage door het Bestuur zijn toegelaten. 

3. Buitenleden zijn gewone leden die, als gevolg van wijziging van woonlocatie, niet meer in 

staat zijn de Sociëteit regelmatig te bezoeken en daarom - op verzoek van het lid - door het 

Bestuur benoemd zijn tot buitenlid.  

4. Leden van verdienste zijn gewone leden, die zich voor de Sociëteit bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt en - op voordracht van het Bestuur - door de Algemene Vergadering als 

zodanig zijn benoemd.  

5. Leden, buitenleden en leden van verdienste zijn verplicht zich te houden aan de Statuten, 

de Reglementen, de besluiten van de Algemene Vergadering en die van het Bestuur.  

 

ARTIKEL 05: VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

 

1. Degene, die lid wil worden van de Sociëteit, moet door een van de leden worden 

voorgesteld en begeleid.  

2. Aanmelding op eigen initiatief door een belangstellende is mogelijk. De 

Ballotagecommissie zorgt in dit geval voor een begeleider, die hem wegwijs kan maken en 

moet zorgen voor een zorgvuldige introductie. 

3. Het Bestuur kan - op voordracht van de Ballotagecommissie - besluiten tot het toelaten 

van een gegadigde tot de status van aspirant of van de status van aspirant tot die van lid.  

4. Na het afwijzen door het Bestuur van de voordracht van de Ballotagecommissie tot het 

lidmaatschap kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.  

5. Indien na de ballotageperiode alsnog blijkt, dat een als gewoon lid aangenomen persoon 

onjuiste informatie heeft verstrekt om het lidmaatschap te verkrijgen, dan is het 

lidmaatschap nietig.  

6. Gegadigden en aspiranten zijn verplicht zich te houden aan de Statuten, de Reglementen, 

de besluiten van de Algemene Vergadering en die van het Bestuur.  

 

ARTIKEL 06: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

 

1. Het lidmaatschap van alle categorieën eindigt:  

a. door het overlijden van het lid;  
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b. door opzegging door het lid;  

c. door opzegging namens de Sociëteit door het Bestuur. Deze opzegging kan geschieden, 

wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de in Statuten gestelde vereisten voor 

het lidmaatschap, wanneer het zijn financiële verplichtingen jegens de Sociëteit niet nakomt, 

alsook wanneer redelijkerwijs van de Sociëteit niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren;  

d. door ontzetting door het bestuur. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 

in strijd met de Statuten, de Reglementen of besluiten van de Algemene Vergadering of van 

het Bestuur handelt, of de Sociëteit benadeelt.  

2. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Sociëteit op grond van het 

feit dat redelijkerwijs van de Sociëteit niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren, alsook van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene 

binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk beroep 

open op de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 

is het lid geschorst.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden per 31 december 

mits het lid dit schriftelijk (brief of e-mail) aan de secretaris vóór 1 november 

(ontvangstdatum) kenbaar heeft gemaakt.  

 

ARTIKEL 07: ENTREEGELD EN CONTRIBUTIE  

 

1. Elk jaar worden door het Bestuur in het eerste kwartaal en vóór de Algemene 

Vergadering, voorstellen gedaan inzake de contributie in het volgende boekjaar. Door de 

Algemene Vergadering wordt de contributie vastgesteld. Deze vaststelling moet vóór 1 

oktober bekend worden gemaakt aan de leden.  

2. Het entreegeld zal jaarlijks door de Algemene Vergadering worden vastgesteld bedraagt 

50% van de jaarcontributie als vastgesteld door de Algemene Vergadering en is éénmalig 

verschuldigd.  

3. De contributie kan - krachtens een door de Algemene Vergadering vast te stellen 

Reglement van Contributie - variëren naar lidmaatschapscategorie.  

 

ARTIKEL 08: INTRODUCTIE  

 

1. Natuurlijke personen van het mannelijke geslacht, die de leeftijd van 25 jaar hebben 

bereikt, kunnen voor het lidmaatschap worden geïntroduceerd in de Sociëteit.  

2. De regels voor introductie zijn vastgelegd in een Reglement van Introductie en een 

Reglement van Ballotage, door de Algemene Vergadering vastgesteld.  

 

ARTIKEL 09: ORGANISATIE  

 

1. De Sociëteit kent verschillende organen, te weten:  

a. de Algemene Vergadering;  

b. het Bestuur;  

c. de Ballotagecommissie;  
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d. de Kascommissie;  

e. de Exploitatiecommissie;  

f. het Gezelschap Anonymus.  

2. Voor de benoeming in een functie in een van de organen genoemd in lid 1 onder b, c, d en 

e, komen alleen gewone leden en leden van verdienste in aanmerking, die ten minste twaalf 

aaneensluitende kalendermaanden lid zijn. In individuele gevallen kan het Bestuur 

dispensatie verlenen. Met het accepteren van een functie, belooft het lid impliciet 

geheimhouding met betrekking tot beleidszaken en kennis van privé-aangelegenheden van 

leden.  

3. Voor het vervullen van een functie in een van de organen genoemd in lid 1 onder b, c, d 

en e, heeft ieder lid het recht van kandidaatstelling, mits schriftelijk gemeld aan het Bestuur, 

uiterlijk zeven dagen voor de dag van de Algemene Vergadering. Op het 

aanmeldingsformulier van de kandidaatstelling dient te worden vermeld: de naam, de 

functievoorkeur, de datum van inzending, de handtekening van de kandidaat en de namen 

en handtekeningen van ten minste één tiende (10%) van het aantal stemgerechtigde leden, 

die de kandidaatstelling ondersteunen. Een niet tijdig ontvangen en/of onvolledige 

kandidaatstelling is niet ontvankelijk.  

4. De in lid 3 genoemde kandidaatstelling zal door het Bestuur op geldigheid worden 

gecontroleerd, en bij geldigheid tijdens de opening van de Algemene Vergadering worden 

vermeld en aan het desbetreffende agendapunt worden toegevoegd.  

5. De leden van het Gezelschap Anonymus worden door het Gezelschap - in overleg met en 

met goedkeuring van het Bestuur - aangezocht, maar blijven zoveel mogelijk anoniem.  

6. Een functionaris ontvangt géén bezoldiging; wel kunnen naar redelijkheid gemaakte 

kosten worden gedeclareerd.  

7. Lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 

Ballotagecommissie en/of Kascommissie.  

8. Een aftredende functionaris zal zich gedurende dertig dagen na de benoeming van zijn 

opvolger beschikbaar houden, om hem zo nodig terzijde te staan bij het uitvoeren van zijn 

taken.  

9. De in lid 1 van dit artikel onder b, c, d, e en f genoemde organen regelen zelf hun 

werkzaamheden, mits niet anders in de Statuten voorgeschreven, waaronder in elk geval het 

aanwijzen van c.q. het maken van:  

a. een vice-voorzitter voor het orgaan genoemd onder b;  

b. een voorzitter voor vergaderingen van het orgaan genoemd onder c, d, e en f;  

c. een secretaris voor het orgaan genoemd onder c;  

d. een penningmeester voor het orgaan genoemd onder f;  

e. een rooster van aftreden. Dit rooster moet zo zijn opgesteld, dat in de zittingsperiode ten 

minste één lid uit de vorige periode zitting heeft.  

10. Het archief en de bescheiden van de Sociëteitsorganen worden geordend door de 

aftredende functionarissen aan hun opvolgers overgedragen. Zij zijn en blijven eigendom van 

de Sociëteit.  
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ARTIKEL 10: BESLUITVORMING  

 

1. In de vergadering van een orgaan heeft ieder van zijn leden recht op het uitbrengen van 

één stem. Besluitvorming heeft plaats bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen, behoudens de gevallen waarin de wet of de Statuten een andere meerderheid 

voorschrijven.  

2. Een blanco uitgebrachte stem is geldig; stemonthouding is toegestaan.  

3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.  

4. Een stem die niet duidelijk de wil uitdrukt van het lid, of die wordt uitgebracht in strijd 

met de eisen die aan het uitbrengen van een stem worden gesteld, is van onwaarde.  

5. In de organen genoemd in artikel 09 onder lid 1b, c, d en e kunnen geen besluiten worden 

genomen in een vergadering waarin ten tijde van de stemming niet ten minste de helft van 

het ledental aanwezig is.  

6. Voor vergaderingen van het orgaan genoemd in artikel 09 onder lid 1a gelden de 

handtekening, quorum- en meerderheidsvoorschriften als vermeld in artikel 11, onder D2 en 

E2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  

7. Besluitvorming over personen:  

a. Besluitvorming over personen geschiedt bij handopsteken, tenzij de voorzitter of een 

collectief van ten minste tien stemgerechtigden in het orgaan genoemd in artikel 09 onder 

1a, dan wel van ten minste twee stemgerechtigden in de organen genoemd in artikel 09 

onder 1b, c, d en e een hoofdelijke of schriftelijke stemming gewenst achten.  

b. Schriftelijk stemmen geschiedt met ongetekende gesloten stembiljetten.  

c. Verkrijgt bij verkiezing van personen voor een functie in een der organen genoemd in 

artikel 09 onder lid 1b, c, d en e geen der kandidaten bij de eerste stemming de gewone 

meerderheid, dan wordt vervolgens - eventueel na een schorsing van de vergadering en 

desgewenst na heroverweging van de criteria en argumentatie - op gelijke wijze een tweede 

stemming gehouden. Indien bij die tweede stemming wederom geen der kandidaten de 

gewone meerderheid verkrijgt, dan vindt - eventueel na een schorsing van de vergadering - 

één herstemming plaats tussen de kandidaten met gelijke hoogste stemmenscore in de 

tweede stemming. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.  

d. Betreft de stemming een andere besluitvorming over personen dan de verkiezing voor 

een functie in een van de organen van de Sociëteit, dan verloopt deze stemming in de eerste 

en eventueel de tweede stemronde op dezelfde wijze als in lid 7 c van dit artikel 

aangegeven. Indien echter bij de tweede stemming de stemmen staken, dan volgt geen 

herstemming, maar is de stem van de voorzitter beslissend.  

8. Besluitvorming over zaken kan geschieden bij acclamatie, tenzij de voorzitter of een 

collectief van ten minste tien stemgerechtigden in het orgaan genoemd in artikel 09 onder 

1a dan wel van ten minste twee stemgerechtigden in de organen genoemd in artikel 09 

onder 1b, c , d, en e hoofdelijke stemming verlangen. Indien bij stemming over zaken de 

stemmen staken, dan vindt - eventueel na een schorsing van de vergadering - op gelijke 

wijze een tweede stemming plaats. Staken de stemmen daarbij opnieuw, dan wordt het 

onderwerp van stemming geacht te zijn verworpen en van de agenda afgevoerd.  

9. Voor het orgaan genoemd in artikel 09 onder lid 1b geldt voor besluitvorming over zaken 

bij staking van stemmen na de tweede stemming het gestelde in artikel 12 G.  
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ARTIKEL 11: DE ALGEMENE VERGADERING  

 

A BEVOEGDHEDEN  

1. Aan de Algemene Vergadering komen de bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de 

Statuten aan andere organen van de Sociëteit zijn opgedragen.  

2. De Algemene Vergadering wordt gehouden:  

a. jaarlijks in het eerste kwartaal, op uitnodiging van het Bestuur, en voorts zo vaak als het 

Bestuur zulks gedurende het verenigingsjaar gewenst of noodzakelijk acht;  

b. op een gemotiveerd schriftelijk verzoek aan het Bestuur door ten minste één tiende (10 

%) van het aantal stemgerechtigde leden.  

 

B OPROEP  

1. De oproep tot een Algemene Vergadering geschiedt schriftelijk of per e-mail aan elk lid 

ten minste acht en ten hoogste dertig dagen voor de dag van de vergadering, de dag van de 

oproep en die van de vergadering niet meegerekend.  

2. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen aangegeven. Aanvullingen hierop 

zijn mogelijk, mits een gemotiveerd verzoek daartoe schriftelijk zeven dagen voor de 

vergadering bij de secretaris is ingediend. Bij de opening van de vergadering worden deze 

aanvullingen vermeld, waarmee de agenda is vastgesteld.  

 

C AGENDA  

1. In de jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde:  

a. goedkeuring notulen vorige Algemene Vergadering;  

b. het jaarverslag van het Bestuur, opgesteld door de secretaris;  

c. de rekening en verantwoording van het Bestuur aangaande de balans, de staat van baten 

en lasten, opgesteld door de penningmeester;  

d. de meerjarenbegroting;  

e. de decharge van het Bestuur;  

f. het jaarverslag van de commissies genoemd in artikel 09 onder lid 1 sub c en d ;  

g. de verkiezing van leden van de organen genoemd in artikel 09 onder 1 lid b, c, d en e ;  

h. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep voor de vergadering. 

2. In de Algemene Vergadering bijeengeroepen door het Bestuur op verzoek van de leden als 

genoemd in A lid 2 onder b, komt uitsluitend aan de orde het onderwerp als genoemd in het 

gemotiveerde verzoek, mits dit niet in strijd is met de Statuten of de Reglementen.  

 

D AANWEZIGEN  

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur of zijn 

plaatsvervanger.  

2. Elk niet-geschorst lid heeft het recht de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het 

woord te voeren en zijn stem uit te brengen, mits hij op de presentielijst achter zijn naam 

zijn handtekening heeft geplaatst.  

3. Aspiranten mogen de Algemene Vergadering bijwonen en kunnen in bijzondere gevallen - 

ter beoordeling door en met toestemming van de voorzitter - het woord voeren.  
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4. Gegadigden mogen de Algemene Vergadering bijwonen met toestemming van het 

Bestuur, doch uitsluitend als toehoorder.  

5. Op uitnodiging van het Bestuur kunnen andere personen worden toegelaten, doch 

uitsluitend als deskundige voor het toelichten van een als zodanig geagendeerd punt.  

 

E BESLUITVORMING  

1. Artikel 10 is van toepassing.  

2. De Algemene Vergadering kan geldige besluiten nemen bij aanwezigheid van ten minste 

één derde (33⅓ %) van het aantal stemgerechtigde leden, uitgezonderd over de specifieke 

handelingen als genoemd in lid 3 en lid 4.  

3. Voor de onderstaande specifieke handelingen kan de Algemene Vergadering besluiten 

nemen bij aanwezigheid van ten minste de helft (50%) van het aantal stemgerechtigde leden 

in de eerste vergadering c.q. één derde (33⅓ %) van het aantal stemgerechtigde leden in een 

eventueel noodzakelijke tweede vergadering, als bedoeld in lid 5. In beide vergaderingen is 

voor de besluitvorming een meerderheid van ten minste drie kwart (75%) van de 

uitgebrachte geldige stemmen vereist.  

a. het vestigen van zakelijke rechten met zakelijke werking zowel ten bate als ten laste van 

de Sociëteit;  

b. het aangaan van een geldlening;  

c. ingeval van artikel 05 onder lid 4;  

d. het wijzigen van de Statuten;  

e. het beleggen, herbeleggen en het vrijmaken van de daarvoor in aanmerking komende 

middelen, behoudens voor zover het gaat om kortlopende deposito’s.  

4. Voor de onderstaande specifieke handelingen kan de Algemene Vergadering besluiten 

nemen bij aanwezigheid van ten minste drie kwart (75%) van het aantal stemgerechtigde 

leden in de eerste vergadering c.q. twee derde (66⅔ %) van het aantal stemgerechtigde 

leden in een eventueel noodzakelijke tweede vergadering, als bedoeld in lid 5. In beide 

vergaderingen kunnen slechts besluiten worden genomen bij een meerderheid van ten 

minste 90% van de geldig uitgebrachte stemmen.  

a. het verwerven en vervreemden van onroerende zaken;  

b. het ontbinden van de Sociëteit.  

5. Indien voor de besluitvorming over specifieke handelingen genoemd in lid 3 en lid 4 in de 

Algemene Vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, dan moet een tweede 

vergadering worden bijeengeroepen, te houden ten minste acht en ten hoogste dertig dagen 

na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan dan over het desbetreffende 

voorstel een besluit worden genomen, indien het dan geldende quorum wel aanwezig is. In 

de oproep tot beide vergaderingen dienen de betreffende handelingen te worden 

geagendeerd en toegelicht.  

6. Indien ook in de tweede vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is, dan kan er een 

derde vergadering worden uitgeschreven, te houden niet vroeger dan twee en niet later dan 

vier weken na de tweede. In de oproep tot deze vergadering zal worden vermeld dat de 

vergadering waartoe wordt opgeroepen de derde vergadering is waarin over het eerder 

geagendeerde een besluit kan worden genomen. Dit zal geschieden ongeacht het aantal 

aanwezige stemgerechtigden, met inachtneming van de in lid 3, resp. 4 tijdens de eerste 
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vergadering van die specifieke handelingen vereiste meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen (75% en 90%).  

7. De in dit artikel genoemde procentuele quorums dienen op de gangbare wijze te worden 

afgerond tot hele getallen.  

8. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het 

genomen besluit, indien gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd onderwerp.  

 

F ALGEMEEN  

1. Van het verhandelde in de vergadering worden - door de secretaris of een ander door de 

voorzitter aangewezen persoon - binnen een maand na de vergadering notulen gemaakt. 

Deze worden in afschrift of per e-mail toegestuurd aan de leden en dienen in de 

eerstvolgende Algemene Vergadering ter goedkeuring te worden geagendeerd.  

 

ARTIKEL 12: HET BESTUUR  

 

A TAAKSTELLINGEN  

1. De Sociëteit wordt bestuurd door het Bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten 

minste vijf en ten hoogste negen personen, die door de Algemene Vergadering uit de 

gewone leden worden gekozen.  

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Algemene Vergadering in 

functie gekozen.  

3. Het Bestuur is bevoegd tot het vertegenwoordigen en het verbinden van de Sociëteit in en 

buiten rechten.  

4. De bestuursleden kiezen een van hen - met uitzondering van de secretaris of de 

penningmeester - als vice-voorzitter; deze treedt in de rechten en plichten van de voorzitter 

bij en voor de duur van diens ontstentenis.  

 

B RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN  

1. Het Bestuur is bevoegd zich te doen bijstaan door commissies voor het geven van advies 

of het verlenen van bijstand, respectievelijk onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen of commissies die door het 

Bestuur worden benoemd. 

 

C VERANTWOORDELIJKHEDEN  

1. Tot de verantwoordelijkheden van het Bestuur behoren: a. de dagelijkse leiding van de 

Sociëteit;  

b. de controle op het naleven van de Statuten en Reglementen;  

c. het beslissen over de toelating van een gegadigde tot de status van aspirant en over het 

verlenen van het lidmaatschap aan een aspirant;  

d. het beleggen, vrijmaken en herbeleggen van de daarvoor in aanmerking komende 

middelen met inachtneming van de dienaangaande geldende voorschriften en besluiten, of 

door de Algemene Vergadering verstrekte volmachten;  

e. het uitbesteden van de exploitatie van het café- en restaurantbedrijf, steeds voor een 
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periode van 4 één jaar met het recht op stilzwijgende verlenging, steeds voor een periode 

van één jaar;  

f. het verhuren van de bedrijfswoning, het kantoor boven de bar en twee parkeerplaatsen; 

de verhuurovereenkomst kan onderdeel te zijn van het uitbestedingscontract met het café- 

en restaurantbedrijf;  

g. het verhuren van de kantoorruimten boven de entree;  

h. het bijhouden van een register waarin de namen en de voor de Sociëteit relevante 

gegevens van alle leden en de aspirant-leden worden opgenomen ten behoeve van het 

jaarlijkse ledenboek;  

i. de uitgave van het Sociëteitsblad “ Het Forum “;  

j. het beheer van de website;  

k. het opstellen van nadere richtlijnen voor de door de Ballotagecommissie te hanteren 

normen;  

l. alles wat verder geacht kan worden te behoren tot de taken van een Bestuur.  

 

D VERKIEZING  

1. De verkiezing van de leden van het Bestuur geschiedt door de Algemene Vergadering uit 

één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het Bestuur 

als de leden bevoegd.  

 

E LIDMAATSCHAP  

1. De leden van het Bestuur worden gekozen voor een periode van 4 jaar, volgens een door 

het Bestuur op te maken rooster van aftreden. Na deze periode kan op een gemotiveerd 

voorstel van het Bestuur de Algemene Vergadering tot herbenoeming besluiten, steeds voor 

een zittingsperiode van één jaar.  

2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 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.  

3. De bestuursleden dienen met functie en bevoegdheid te worden ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.  

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  

a. door bedanken;  

b. door beëindiging van het lidmaatschap van de Sociëteit.  

 

F TAAKVERDELING  

1. Het Dagelijks Bestuur van de Sociëteit is opgedragen aan de voorzitter, secretaris en 

penningmeester samen. Zij plegen overleg - en nemen zo nodig besluiten - in alle zaken 

welke met de dagelijkse leiding te maken hebben. Met instemming van het Bestuur kan het 

de Sociëteit in en buiten rechten vertegenwoordigen.  

2. De niet in functie gekozen bestuursleden volvoeren in onderling overleg de overige taken, 

waarbij rekening dient te worden gehouden met het volgende:  

a. het gestelde in artikel 15 onder lid 1 en artikel 16 onder lid 1;  

b. de voorzitter treedt in voorkomende gevallen op als officiële woordvoerder van de 

Sociëteit;  
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c. de secretaris verzorgt de briefwisseling namens het Bestuur;  

d. de penningmeester zorgt niet alleen voor het op zodanige wijze administreren van 

ontvangsten en uitgaven, dat daaruit op korte termijn de baten en lasten alsmede de 

bezittingen en schulden kunnen worden vastgesteld, maar draagt ook zorg voor een jaarlijks 

bij te stellen meerjarenbegroting waaruit de prognose van de toekomstige verplichtingen 

duidelijk blijkt.  

3. De bestuursleden die de taak “onderhoud gebouwen” en “ interne zaken “ krijgen 

toegewezen, worden commissaris genoemd.  

 

G BESLUITVORMING  

1. Artikel 10 is van toepassing.  

2. In afwijking van het gestelde onder lid 8 van dat artikel geldt dat bij besluitvorming over 

zaken bij staking van stemmen na de tweede stemming de stem van de voorzitter beslissend 

is.  

 

ARTIKEL 13: DE BALLOTAGECOMMISSIE  

 

1. De Ballotagecommissie bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden die geen 

deel mogen uitmaken van het Bestuur. Zij worden door de Algemene Vergadering uit de 

gewone leden gekozen voor een periode van 4 jaar volgens een door de Ballotagecommissie 

op te maken rooster. Op een gemotiveerd voorstel van het Bestuur kan de Algemene 

Vergadering daarna tot herbenoeming besluiten, steeds voor een zittingsperiode van één 

jaar.  

2. De Ballotagecommissie brengt advies uit aan het Bestuur over het al dan niet toelaten van 

een gegadigde tot de status van aspirant of van de status van aspirant tot die van lid.  

3. Toelating tot het gewone lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen na het 

doorlopen van de gehele ballotageprocedure.  

4. Deze procedure is vastgelegd in het door de Algemene Vergadering goedgekeurde 

Reglement van Ballotage.  

 

ARTIKEL 14: DE KASCOMMISSIE  

 

1. De Kascommissie bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden die geen deel 

mogen uitmaken van het Bestuur en Anonymus. Zij worden door de Algemene Vergadering 

uit de gewone leden gekozen voor een periode van 4 jaar volgens een door de Kascommissie 

op te maken rooster. Op een gemotiveerd voorstel van het Bestuur kan de Algemene 

Vergadering daarna tot herbenoeming besluiten, steeds voor een zittingsperiode van één 

jaar.  

2. De Kascommissie is belast met het controleren van de financiële administratie van de 

Sociëteit en van het Gezelschap Anonymus alsmede met het onderzoek van de balans en de 

staat van baten en lasten.  

3. De Kascommissie brengt jaarlijks in de Algemene Vergadering verslag uit over haar 

werkzaamheden en bevindingen en adviseert de leden over de decharge van het Bestuur.  
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ARTIKEL 15: DE EXPLOITATIECOMMISSIE  

 

1. De Exploitatiecommissie bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden van wie 

er één lid is van het Bestuur. De leden die geen lid van het Bestuur zijn, worden door de 

Algemene Vergadering uit de leden gekozen voor een periode van 4 jaar. Op een 

gemotiveerd voorstel van het Bestuur kan de Algemene Vergadering daarna tot 

herbenoeming besluiten, steeds voor een zittingsperiode van één jaar.  

2. De Exploitatiecommissie is belast met het toezicht - in de ruimste zin van het woord - op 

de bediening, de berekende prijzen en de kwaliteit van het geleverde, het schoonhouden 

van de sociëteitslokalen en het onderhoud van de tuin.  

3. De Exploitatiecommissie is over haar werkzaamheden rekening en verantwoording 

verschuldigd aan het Bestuur.  

 

ARTIKEL 16: HET GEZELSCHAP ANONYMUS  

 

1. Het Gezelschap Anonymus - opgericht zes december achttienhonderd zevenenzestig - 

bestaat uit tenminste vijf leden en één intermediair tussen het Gezelschap en het Bestuur.  

2. Het lidmaatschap van het Gezelschap staat open voor gewone leden die daartoe - in 

overleg met het Bestuur van de Sociëteit - door het Gezelschap worden uitgenodigd. De 

functie van intermediair wordt vervuld door een lid van het Bestuur.  

3. De voorzitter is woordvoerder van het Gezelschap en draagt er zorg voor dat de overige 

leden hun werk - zo veel als mogelijk - in anonimiteit verrichten.  

4. Het Gezelschap is belast met de organisatie van activiteiten en evenementen in de 

ruimste zin van het woord, als bedoeld in artikel 02 onder lid 2b.  

5. Het Gezelschap Anonymus is jaarlijks over zijn werkzaamheden en financieel beleid 

rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.  

 

ARTIKEL 17: JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING  

 

1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Sociëteit zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde zijn financiële rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend.  

2. Het Bestuur is verplicht op de jaarlijkse Algemene Vergadering - onder overlegging van 

een balans en een staat van baten en lasten - rekening en verantwoording af te leggen over 

zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Het doet deze verantwoording vergezeld 

gaan van een verklaring van de Kascommissie.  

3. Het Bestuur is verplicht aan de jaarlijkse Algemene Vergadering een meerjarenbegroting 

voor te leggen waaruit de prognose van de toekomstige verplichting duidelijk blijkt.  

4. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 gedurende tien jaar te bewaren.  

 

ARTIKEL 18: DE ORDE IN DE SOCIËTEIT  

 

1. Het Bestuur kan bindende regels en bepalingen vaststellen inzake de toegang van 

personen tot de Sociëteit, het gebruik van de sociëteitslokalen en het onderlinge verkeer.  
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2. De regels en bepalingen zijn in een Reglement van Orde door de Algemene Vergadering 

vastgesteld.  

 

ARTIKEL 19: STATUTEN- EN REGLEMENTENWIJZIGING  

 

1. In de Statuten en de Reglementen van de Sociëteit kan geen verandering worden gebracht 

dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling, dat aldaar wijziging van de Statuten en/of Reglementen zal worden 

voorgesteld.  

2. Een voorstel tot wijziging van de Statuten en/of Reglementen kan zowel door het Bestuur 

als door leden worden gedaan. In het laatste geval is het bepaalde in artikel 11 onder lid B2 

van toepassing.  

3. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet - naast de oude versie - als 

bijlage aan de oproep tot de Algemene Vergadering worden toegevoegd.  

4. De wijziging in/of van de Statuten komt - na goedkeuring door de Algemene Vergadering 

op straffe van nietigheid - tot stand bij notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd tot het 

doen verlijden van de akte van statutenwijziging.  

5. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de notariële akte van wijziging neer 

te leggen ten kantore van het openbare stichtingsregister, gehouden door de Kamer van 

Koophandel te ‘s-Gravenhage.  

 

ARTIKEL 20: ONTBINDING  

 

1. De Sociëteit wordt ontbonden:  

a. na een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering;  

b. door insolventie na faillissement of door opheffing van het faillissement wegens 

ontoereikendheid van de boedel;  

c. door de rechter in bij wet bepaalde zaken.  

2. Een voorstel tot ontbinding kan zowel door het Bestuur als door leden worden gedaan. In 

het laatste geval is het bepaalde in artikel 11 lid A2 en onder B lid 1 en 2 van toepassing.  

3. Ontbinding is slechts mogelijk door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ontbinding van de Sociëteit zal worden 

voorgesteld.  

4. Zij die de oproep tot een zodanige vergadering hebben gedaan, dienen voor de toelichting 

te verwijzen naar artikel 11 onder lid E 4, 5 en 6. De onverkorte tekst van het voorstel moet 

als bijlage aan de oproep worden toegevoegd.  

 

ARTIKEL 21: VEREFFENING  

 

1. Een batig saldo zal toevallen aan de leden die op het tijdstip van het besluit tot ontbinding 

langer dan twaalf kalendermaanden onafgebroken lid waren, zulks in de verhouding tot 

ieders aantal volle kalenderjaren van dat onafgebroken lidmaatschap, waarbij rekening 

gehouden dient te worden met de differentiatie in de contributie als genoemd in het 

Reglement van Contributie.  
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2. Deze leden zullen dan uit hun midden een commissie van vijf leden benoemen, die met de 

vereffening zal worden belast.  

 

ARTIKEL 22: OVERGANGSBEPALING  

 

1. Alle leden die zitting hebben in organen genoemd in de Statuten van 24 maart 2004, 

nemen zitting in de organen in deze Statuten genoemd, met dezelfde (resterende) 

zittingsduur, met inachtneming van het in artikel 2 onder lid 2 van deze Statuten bepaalde.  

 

 

ARTIKEL 23: SLOTBEPALINGEN  

 

1. Het Bestuur is belast met de uitleg van en het toezicht op het naleven van de Statuten.  

2. In gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, is het Bestuur bevoegd naar bevind van 

zaken te beslissen en te handelen.  

3. Bij het wegvallen van een lid van een orgaan in deze Statuten genoemd, blijft dit orgaan 

bevoegd - onder gehoudenheid van het bevoegde orgaan - tot aan de volgende Algemene 

Vergadering in de vacature te (doen) voorzien.  

4. Ieder lid van een orgaan in deze Statuten genoemd, dat in plaats van een ander lid wordt 

gekozen, wordt geacht zitting te hebben genomen c.q. neemt zitting voor een nieuwe - voor 

de betreffende vacature geldende - volledige periode.  

5. Onbekendheid met de bepalingen van de Statuten en Reglementen kan niet worden 

tegengeworpen.  

6. De Reglementen bevatten nadere bepalingen en regelingen welke ter aanvulling van de 

Statuten dienen. Deze worden vastgesteld en gewijzigd bij besluiten van de Algemene 

Vergadering en mogen nimmer strijdig zijn met de Wet of de Statuten.  

7. Deze Statuten treden in werking op 29 juni 2011 krachtens het besluit van de Algemene 

Vergadering van 29 juni 2011 en zijn op 10 augustus 2011 notarieel verleden ten overstaan 

van mr. J.H.M. Grijmans, notaris te ’s-Gravenhage. Ze zullen worden gepubliceerd in afschrift 

en op de website van de Sociëteit en worden aangehaald als “Statuten 2011”. 

 


