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Statuten

Ten geleide
Voor u liggen de Statuten van Stedelijke Muziekvereniging "De Harmonie" Wageningen. In de
Statuten zijn de basisregels van de vereniging beschreven, de rechten en plichten van leden èn
het bestuur. Samen met het Huishoudelijk reglement vormen ze de 'spelregels' waarop de leden
èn het bestuur elkaar kunnen aanspreken. Degenen die deze regels niet erkennen en
onderhouden, horen niet thuis bij De Harmonie.
Het Huishoudelijk reglement heeft een minder formeel karakter dan de Statuten. De regels van
dit reglement kunnen eenvoudiger door de algemene ledenvergadering gewijzigd worden, maar
mogen nooit in strijd zijn met de Statuten. Het Huishoudelijk reglement verschijnt daarom apart,
als inleg in dit boekje.
Zoals een ieder de wet hoort te kennen, hoort ieder lid van De Harmonie de Statuten en het
Huishoudelijk reglement te kennen. Blader dit boekje dus eens door, of, liever nog, lees het
grondig. Raadpleeg het, zeker wanneer u onvrede hebt met de gang van zaken binnen de
vereniging en spreek het bestuur aan wanneer, naar uw mening, iets in strijd is met de
beschreven artikelen.
Bewaar dit boekje zorgvuldig, het wordt maar eenmaal aan u als lid verstrekt.
Deze Statuten zijn gepasseerd door het notariskantoor Smit & Moormann te Wageningen op
5 november 2004.

STATUTEN MUZIEKVERENIGING "DE HARMONIE" WAGENINGEN
Naam en Zetel
Artikel 1
a. De vereniging draagt de naam: Stedelijke Muziekvereniging "De Harmonie" Wageningen. In het
dagelijks verkeer mag de naam: "De Harmonie" worden gebruikt.
b. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Wageningen.

Doel
Artikel 2
a. De vereniging heeft ten doel de gezamenlijke muziekbeoefening, zonder enige binding aan geestelijke
of politieke richtingen en het ten gehore brengen van, hoofdzakelijk, harmonische muziek, inclusief
slagwerk.
b. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
- het houden van repetities;
- het geven van uitvoeringen;
- het verrichten van al wat verder bevorderlijk kan zijn voor de muziekbeoefening te Wageningen en
omstreken in het algemeen en die van de vereniging in het bijzonder, daarbij inbegrepen het geven
van gelegenheid tot het volgen van muziekonderwijs.

Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Leden
Artikel 4
Lid van de vereniging is een ieder die conform artikel 9 van deze statuten als zodanig is aanvaard.

Ereleden en donateurs
Artikel 5
a. Leden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen door de algemene
ledenvergadering tot erelid van de vereniging worden benoemd.
b. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging periodiek financieel te steunen met
een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage geeft hen geen enkel recht op enige vorm van zeggenschap
binnen de vereniging, noch op enige tegenprestatie, in welke vorm dan ook.

Rechten van de leden
Artikel 6
Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht:
a. tot het bijwonen van de ledenvergaderingen;
b. tot het uitoefenen van het stemrecht in de ledenvergaderingen;
c. tot het deelnemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten tenzij voor die activiteiten
vaardigheden nodig zijn waarover het lid naar het oordeel van het bestuur niet beschikt.
Indien een lid de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt heeft, kan het in dit artikel onder b omschreven
recht worden uitgeoefend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, die daartoe ook het recht heeft tot het
bijwonen van de ledenvergaderingen.

Rechten van ereleden
Artikel 7
Ereleden hebben dezelfde rechten als leden. Zij zijn geen jaarlijkse contributie verschuldigd aan de
vereniging.
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Verplichtingen van leden
Artikel 8
a. De leden zijn verplicht deel te nemen aan repetities en uitvoeringen, in zoverre zij hiertoe naar het
oordeel van het bestuur in staat zijn.
b. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. De hoogte van deze contributie
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering..
c. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een contributie te verlenen.
d. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor dat jaar
verschuldigd.

Toetreding
Artikel 9
1. Wie als lid tot de vereniging wenst toe te treden, richt een daartoe strekkend schriftelijk verzoek tot het
bestuur.
2. Het bestuur beslist over de toelatingsaanvrage en deelt de aanvra(a)g(st)er schriftelijk mede, dat hij/zij
als lid is toegelaten, danwel dat op zijn/haar verzoek afwijzend is beslist, in welk laatste geval de
aanvra(a)g(st)er recht van beroep heeft op de algemene ledenvergadering als nader omschreven in
artikel 14.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging door de vereniging;
c. overlijden van het lid;
d. ontzetting uit het lidmaatschap.
Artikel 11
Opzegging als bedoeld in artikel 10 sub a kan slechts geschieden door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan het bestuur. De termijn van opzegging bedraagt ten minste één maand. Opzegging is
uitsluitend mogelijk tegen het einde van een verenigingsjaar.
Artikel 12
De opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 10 sub b kan slechts geschieden door het bestuur
indien een lid naar het oordeel van het bestuur niet langer geacht kan worden te voldoen aan de eisen voor
toetreding tot de vereniging gesteld, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een termijn van ten minste één
maand. Het lid staat binnen een maand na de verzending van de opzegging beroep op de algemene
ledenvergadering open als nader omschreven in artikel 14.
Artikel 13
a. Ontzetting uit het lidmaatschap, bedoeld in artikel 10 sub d kan geschieden door het bestuur, indien het
lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging danwel de vereniging in
ernstige mate benadeelt.
b. Het besluit tot ontzetting en de reden daarvan worden ten spoedigste bij aangetekend schrijven aan het
lid medegedeeld. Hem/haar staat binnen een maand na de verzending van de kennisgeving van het
besluit beroep op de algemene ledenvergadering open als nader omschreven in artikel 14.
c. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de beroepstermijn, danwel, indien beroep is
ingesteld op de dag waarop de algemene ledenvergadering het ontzettingsbesluit bekrachtigt.

Beroep op de algemene ledenvergadering
Artikel 14
a. Het beroep, bedoeld in artikelen 9, 12 en 13, wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij het bestuur.
Het bestuur legt dit beroep voor aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering doch uiterlijk binnen
drie maanden.
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b.

Gedurende de beroepstermijn en, indien beroep is ingesteld, totdat op het beroep is beslist, kan het lid
de in artikel 6 genoemde rechten niet uitoefenen.

Beëindiging donateurschap
Artikel 15
De hoedanigheid van donateur van de vereniging eindigt door:
a. opzegging door de donateur;
b. verwijdering uit de donateursadministratie in geval de periodieke bijdrage niet voldaan wordt;
c. overlijden van de donateur.

Ledenadministratie
Artikel 16
a. Het bestuur voert een ledenadministratie.
b. De ledenadministratie omvat gegevens die op grond van deze statuten of naar het oordeel van het
bestuur van belang zijn voor het functioneren van de vereniging.
c. De secretaris van het bestuur wijzigt de gegevens zodra hiertoe aanleiding bestaat.
d. Het bestuur kan de naam- en adresgegevens van de leden ter beschikking stellen aan de leden. Het
bestuur is daartoe verplicht in het geval, omschreven in de laatste zin van artikel 22.

Het bestuur
Artikel 17
a. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden van de vereniging, te benoemen door de
algemene ledenvergadering.
b. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
c. De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaren. Telkenjare treden in de in artikel 21 bedoelde
algemene ledenvergadering volgens een door het bestuur op te maken rooster twee of meer
bestuursleden af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
d. In tussentijds optredende vacatures wordt voorzien in de eerste algemene ledenvergadering na het
ontstaan van de vacature. De nieuw benoemden treden ten aanzien van het tijdstip van de aftreding in
de plaats van hun voorgangers. Indien een aftredend lid om welke reden ook niet meer herkiesbaar is,
doet het bestuur een niet-bindende voordracht.
e. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden drie, dan is het bestuur verplicht binnen dertig dagen
een buitengewone algemene ledenvergadering samen te roepen om in de vacature(s) te voorzien.
Artikel 18
a. Het bestuur is, met inachtneming van het in artikel 20 bepaalde, belast met het besturen van de
vereniging.
b. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd.
c. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester en eventueel hun
plaatsvervangers en een vice-voorzitter, met dien verstande, dat de functie van penningmeester ook
aan de secretaris of voorzitter kan worden toegekend.
d. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de bestuursleden zulks
wenselijk oordelen.
e. Geen besluiten kunnen worden genomen wanneer niet de meerderheid van het aantal in functie zijnde
bestuursleden aanwezig is.
f.
Het bestuur kan commissies instellen, bestaande uit ten minste een bestuurslid en een of meer leden
van de vereniging, voor de uitvoering van bepaalde taken onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur. Het bestuur kan een dergelijke commissie ontbinden.
g. De taak en bevoegdheden van een commissie als bedoeld in sub f van dit artikel worden vastgelegd in
een door het bestuur vast te stellen reglement.
Artikel 19
Het bestuur is in het bijzonder verplicht:
a. te zorgen dat de statuten en reglementen van de vereniging worden nageleefd en de wettig genomen
besluiten worden uitgevoerd;
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b.

over elk financieel boekjaar rekening en verantwoording over het gevoerde bestuur te doen aan de
algemene ledenvergadering op de wijze als vermeld in artikel 27.

Artikel 20
a. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Op het
ontbreken van de voormelde goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
b. Boven en behalve voor bestuursbesluiten als bedoeld in sub a van dit artikel behoeft het bestuur de
voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering ook voor bestuursbesluiten strekkende
tot:
- het aangaan van leningen en kredieten;
- het huren, verhuren, bouwen, verbouwen van onroerende zaken;
- het voeren en beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van:
1° het incasseren van geldvorderingen;
2° het nemen van conservatoire maatregelen;
3° het optreden in kortgedingen en in belastinggesc hillen.
- het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen en
compromissen;
- het verpanden en het overdragen tot zekerheid van roerende zaken.
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan door en tegen derden die te goeder trouw
zijn geen beroep worden gedaan.
c. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het voltallige bestuur, hetzij de
voorzitter en de secretaris te zamen, hetzij de voorzitter en penningmeester te zamen, hetzij de
secretaris en penningmeester te zamen, met inachtneming overigens van het bepaalde bij de leden a
en b van dit artikel. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de penningmeester van de
vereniging voor de ontvangst van gelden en het geven van kwijting daarvoor.
Bij ontstentenis van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester komt de in dit lid gestelde
bevoegdheid toe aan hun plaatsvervangers.

De algemene ledenvergadering
Artikel 21
a. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet
of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
b. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het financieel boekjaar, wordt een algemene
ledenvergadering gehouden en uitgeschreven door het bestuur.
In deze vergadering worden:
- het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 27 met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie behandeld;
- de leden van de commissie als bedoeld in artikel 27 sub d benoemd;
- voorzien in de vacatures in het bestuur;
- de hoogte van financiële bijdragen vastgesteld;
- voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering,
behandeld.
c. Voorzitter en secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene ledenvergadering.
Artikel 22
Het bestuur kan ook tussentijds een algemene ledenvergadering beleggen en is gehouden zulks te doen op
een termijn van niet langer dan vier weken nadat ten minste een tiende deel van het aantal leden daartoe
schriftelijk aan de secretaris van het bestuur (dan wel diens plaatsvervanger) het verlangen heeft te kennen
gegeven, met opgave van de voorstellen waarvan men de behandeling wenst;
blijft het bestuur in dat geval nalatig binnen veertien dagen een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen, dan zijn - in afwijking van het in artikel 23 bepaalde - de leden die het verzoek tot het houden van
een algemene ledenvergadering hebben gedaan bevoegd zelf een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen op de wijze als omschreven in artikel 23.
Artikel 23
Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering worden de leden ten minste veertien dagen tevoren, de
dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door het bestuur uitgenodigd door middel
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van een oproepingsbrief, waarin de tijd en de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen
worden aangegeven.
Artikel 24
Leden die de algemene ledenvergadering niet bijwonen kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen
vertegenwoordigen door een lid, met dien verstande dat een lid slechts als gemachtigde van ten hoogste
drie andere leden kan optreden.
Artikel 25
a. De algemene ledenvergadering kan geen besluiten nemen indien niet ten minste één/derde van het
aantal leden aanwezig is, dan wel vertegenwoordigd is.
b. Indien de algemene ledenvergadering op grond van het bepaalde onder lid a van dit artikel in een
vergadering geen besluiten heeft kunnen nemen, wordt een nieuwe vergadering belegd. In deze
vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.
c. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen door het aannemen of verwerpen van
een voorstel door stemming.
d. leder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft in de algemene ledenvergadering één stem.
e. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
f.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in sub e van dit artikel bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. De eerdere stemming wordt dan geacht niet te hebben plaatsgevonden.
g. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen, voorzover deze statuten in speciale gevallen geen bijzondere bepalingen
bevatten.
h. Bij het staken van stemmen wordt bij stemming over zaken het voorstel geacht te zijn verworpen.
i.
Stemming over benoeming en verkiezing van personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes,
die over zaken kan mondeling plaatsvinden.
j.
Indien gekozen moet worden uit drie of meer personen en bij eerste stemming geen van hen de
volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen op wie de
meeste stemmen zijn uitgebracht. Hij/zij, op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht, is
gekozen. Wanneer bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot tussen wie de herstemming
heeft plaatsgevonden. Wanneer op twee of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht,
waardoor niet vast is komen te staan wie van hen voor herstemming in aanmerking komt, zal bij een
tussenstemming tussen hen op wie eenzelfde aantal stemmen is uitgebracht, met volstrekte
meerderheid van stemmen worden uitgemaakt, wie van hen voor herstemming in aanmerking komt of
komen.
Indien bij deze tussenstemming, doordat opnieuw op twee of meer personen een gelijk aantal stemmen
is uitgebracht, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op
wie dat gelijke aantal stemmen is uitgebracht, het lot beslissen.
k. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de desbetreffende
vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Artikel 26
Van het verhandelde in de algemene ledenvergaderingen worden notulen gemaakt, die na te zijn
goedgekeurd, door de fungerende voorzitter en de secretaris van het bestuur worden getekend.

Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 27
a. Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli, het financieel boekjaar
daarentegen van één januari tot en met éénendertig december.
b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
c. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vijf maanden na afloop van het financieel
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag
uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen financieel boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze
termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
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d.

e.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan
de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden b en c, tien jaren lang te bewaren.

Huishoudelijk reglement
Artikel 28
Onderwerpen, die in deze statuten niet of slechts gedeeltelijk geregeld zijn, kunnen worden geregeld bij
huishoudelijk reglement, bij gewone meerderheid van stemmen vast te stellen door de algemene
ledenvergadering.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of de wet.

Statutenwijziging, wijziging huishoudelijk reglement, ontbinding en Iiquidatie
Artikel 29
a. De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen slechts gewijzigd worden wanneer het
wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen voor de datum waarop dat in de algemene
ledenvergadering behandeld wordt, aan alle leden is toegezonden of ter hand gesteld.
b. Tot statutenwijziging kan alleen worden besloten, indien het betreffende voorstel door de algemene
ledenvergadering met ten minste tweederde van de uitgebrachte (geldige) stemmen wordt
aangenomen, met dien verstande, dat artikel 30 dezer statuten slechts kan worden gewijzigd met
inachtneming van de in dat artikel aan quorum en meerderheid gestelde eisen.
c. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd bij gewone
meerderheid van stemmen.
d. Het bestuur is verplicht van de besluiten waarbij de statuten zijn gewijzigd binnen drie maanden nadien
een notariële akte te doen opmaken.
Artikel 30
a. Tot ontbinding van de vereniging is een besluit vereist, genomen met ten minste tweederde van de
uitgebrachte (geldige) stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin tweederde van het aantal
leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is.
b. Zijn ter vergadering niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan vindt binnen zes weken
na die vergadering, doch niet eerder dan drie weken daarna, een nieuwe vergadering plaats, welke op
de gewone wijze moet worden bijeengeroepen en beslist met ten minste tweederde van de uitgebrachte
(geldige) stemmen, ongeacht het aantal van de dan aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Artikel 31
a. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de liquidatie.
b. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten, voorzover mogelijk, van kracht.
c. Indien bij vereffening blijkt dat er een batig saldo is, zal dit worden besteed op de wijze te bepalen door
de algemene ledenvergadering.

Slotbepaling.
Artikel 32
In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur
met inachtneming van de algemene rechtsbeginselen.

-6-

