STATUTEN AMATEUR TONEELVERENIGING DE SCHAKEL
Artikel 1: Naam, zetel en duur
1. De vereniging draagt de naam: “Amateur Toneelvereniging De Schakel”,
2. Zij is gevestigd in de gemeente Bussum en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Hilversum onder nummer 40516636,
3. De vereniging is op 13 juni 1934 opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2: Doel en middelen
1. De vereniging heeft ten doel:
a. De leden van de vereniging ontspanning te bieden door middel van de beoefening
van het amateurtoneel;
b. De leden van de vereniging behulpzaam te zijn bij het zich bekwamen in de
beoefening van het amateurtoneel;
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het scheppen van de voorwaarden waarbinnen ontspanning mogelijk is;
b. Het opvoeren van toneelstukken;
c. Het stimuleren van de leden om cursussen te volgen op het gebied van toneelkunst;
d. Het bevorderen van en deelnemen aan plaatselijke activiteiten op het gebied van
amateurtoneel;
e. Het benutten van alle middelen die het gestelde doel kunnen bevorderen.
Artikel 3: Vermogen
Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door:
1. Het clubgebouw;
2. Baten uit voorstellingen;
3. Subsidies, donaties en bijdragen van derden;
4. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
5. Opbrengsten uit de organisatie van overige activiteiten.
Artikel 4: Bestuur
1. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen. Het oneven aantal bestuursleden
wordt door de leden op de algemene vergadering vastgesteld.
2. Elk bestuurslid moet tenminste meerderjarig zijn en moet (op de datum van verkiezing ten
minste zes maanden) lid van de vereniging zijn.
3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die
tezamen het dagelijks Bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen door één persoon worden vervuld.
4. Mocht(en) er in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden een wettig Bestuur. Het Bestuur kan ter
vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van alle in functie
zijnde leden ter vergadering aanwezig is.
5. De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de kosten die door hen in uitoefening van hun functie zijn
gemaakt.
Artikel 5: Zittingsduur
1. Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het Bestuur
op te maken rooster van aftreding. Een statutair aftredend bestuurslid is direct
herkiesbaar.
2. Degene die opkomt in een tussentijdse vacature neemt op het rooster van aftreden de
plaats in van degene die hij vervangt.
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Artikel 6: Kandidaatstelling
1. Kandidaten voor de vervulling van een bestuursfunctie kunnen door de leden tot vijf dagen
voor de algemene vergadering bi het Bestuur schriftelijk worden ingediend. De voordracht
moet tenminste door drie leden ondertekend zijn en vergezeld gaan van een
akkoordverklaring van de kandidaat.
2. De voordracht wordt door het Bestuur voor de algemene vergadering schriftelijk bekend
gemaakt en bevat de naam van één of meerdere kandidaten voor elke vacature.
3. De verkiezing geschiedt schriftelijk en is geheim. De uitslag van de verkiezing wordt
vastgesteld door een stembureau bestaande uit twee leden die door de voorzitter tijdens de
algemene vergadering benoemd worden.
4. Bij het staken van de stemmen wordt een tweede geheime stemming gehouden.
5. Staken de stemmen opnieuw dan beslist de voorzitter.
Artikel 7: Bestuursbevoegdheid
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het Bestuur is, met goedkeuring van de algemen vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten betreffende het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering kan door en tegen
derden beroep worden aangetekend.
3. Het bestuur heeft goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
b. Het ter leen opnemen van gelden, niet begrepen onder punt 3a genoemd;
c. Andere verplichtingen welke niet vallen onder de door de algemene vergadering
goedgekeurde begroting;
d. Het aangaan van rechtshandelingen die een bedrag of waarde van tweeduizend euro
te boven gaan of de vereniging langer dan één jaar verbindgen;
e. Uitgaven buiten de begroting, die een bedrag van éénduizend euro per
begrotingspost per jaar overschrijden.
Artikel 8: Bestuursvertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee
bestuursleden, waaronder de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
2. In spoedeisende gevallen kunnen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
gezamenlijk maatregelen nemen. Van elk geval waarin van deze bevoegdheid gebruik
wordt gemaakt, wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
Artikel 9: Commissies
1. Het Bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies, die door het Bestuur worden benoemd.
2. De door de commissies te verrichten werkzaamheden worden in onderling overleg
uitgevoerd.
Artikel 10: Einde bestuurslidmaatschap
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1. door overlijden van het bestuurslid;
2. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
3. indien het betreffende bestuurslid niet meer aan de voorwaarden, verbonden aan het
bestuurslidmaatschap voldoet;
4. door ontslag of schorsing door de algemene vergadering. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die
termijn.
5. Bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
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Artikel 11: Leden
1. Leden zijn zij die zich na zich te hebben aangemeld bij het Bestuur, door het Bestuur als
zodanig zijn toegelaten.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld.
3. De leden dienen naar hun beste vermogen me te werken aan het zo goed mogelijk
volbrengen van de doelstellingen van de vereniging en zich te gedragen volgens de
bepalingen van de statuten en reglementen.
4. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en
donateurs zijn opgenomen.
Artikel 12: Ereleden en donateurs
1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het Bestuur als zodanig door de algemene
vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging. Een besluit behoeft
een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
2. Het Bestuur kan zich omtrent toelating laten bijstaan door een commissie als bedoeld in
art. 9.
3. Ereleden zijn vrijgesteld tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
4. Waar in deze statuten gesproken wordt van lid of leden, wordt daaronder ook verstaan een
erelid, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
5. Donateurs, ook wel vrienden genoemd, zijn zij die zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen, tenminste met een door de algemene vergadering vast te
stellen minimum bijdrage.
6. Ereleden en donateurs of andere begunstigers hebben geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hen volgens de statuten zijn toegekend.
7. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen wederzijds door opzegging worden
beëindigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Artikel 13: Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid;
b. Door opzegging door het lid (bedanken);
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap volgens de statuten te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
Royement geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat met
tweederde meerderheid is genomen.
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door de algemene vergadering
krachtens een besluit dat met tweederde meerderheid is genomen, waarvan de
betrokkene schriftelijk in kennis wordt gesteld.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris;
Opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het Bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn, in eigen belang uit te sluiten.
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5. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren, staat de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van
het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 14: Algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 11 lid
4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 6 lid 1 en artikel 17.
4. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering – de jaarvergadering – gehouden. Andere algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk acht.
5. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden 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 gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van een buitengewone ledenvergadering overgaan
door middel van een convocatie aan de leden.
Artikel 15: Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over
het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een
kascommissie, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het Bestuur worden
aangeboden.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden (geen bestuursleden) die op de algemene
vergadering worden gekozen. Eén van de leden van de kascommissie kan voor een tweede
jaar herbenoemd worden.
3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
4. De jaarstukken worden door het Bestuur in de binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar te houden algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 16: Reglement
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin de onderwerpen worden
geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Een besluit tot vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement moet worden
genomen met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
Artikel 17: Statutenwijziging
1. Het Bestuur is bevoegd een voorstel tot wijziging van de statuten te doen. In de statuten
van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
4

de statuten zal worden voorgesteld. Hiervoor is een meerderheid van driekwart van de in
de algemene vergadering aanwezige leden vereist. Indien niet tenminste de helft plus één
van de leden van de vereniging op de algemene vergadering aanwezig is, kan geen besluit
tot wijziging van de statuten in stemming worden gebracht.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging
woordelijk is opgenomen, bij de secretaris bezorgen.
3. De leden van het Bestuur zijn verplicht de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Artikel 18: Ontbinding en vereffening
1. De vereniging kan alleen ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering of
buitengewone ledenvergadering, waarin tenminste driekwart van de leden aanwezig is, en
met een meerderheid van tenminste driekwart van de aanwezige leden. In geval van
ontbinding van de vereniging is het Bestuur belast met de liquidatie of vereffening.
2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 17 lid 3.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt bestemd voor en door de
algemene vergadering of buitengewone ledenvergadering aan te wijzen instelling met een
ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
gedurende vijf jaar berusten onder de jongste vereffenaar.
Artikel 19: Slotbepaling
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de algemene
vergadering. Het Bestuur is bevoegd in spoedeisende zaken voorlopig de nodige voorzieningen te
treffen, die vervolgens aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter beoordeling worden
voorgelegd.
De wijziging van de statuten is op 23 februari 2017 door de algemene vergadering vastgesteld.
Bussum, 23 februari 2017
Voorzitter: D.S. Durlacher

Secretaris: A. Al Awqati – Van Menk
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