Artikel 1
1.

De vereniging draagt de naam: VERENIGING VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK AAN DE VRIJE
UNIVERSITEIT.
De verkorte naam is: VSPVU.

2.

De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam.

3.

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de studenten ingeschreven voor minstens één van
de volgende studies: (i) Psychologie; (ii) Pedagogische wetenschappen; en (iii) universitaire PABO, aan de Faculteit
der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam, in de meest ruime zin des woord.

Artikel 3
1.

De vereniging kent leden en oud-leden.

2.

Leden kunnen worden zij die zich hebben aangemeld als lid en contributie betalen.

3.

Oud-leden zijn leden die niet meer ingeschreven staan als lid bij de verenging en hebben aangegeven betrokken te
willen blijven bij de vereniging.

4.

Het bestuur beslist in alle gevallen over het verkrijgen van lidmaatschap.

Artikel 4
1.

Leden, oud-leden zijn gerechtigd tot deelname aan activiteiten uitgaande van de vereniging en hebben toegang tot
de algemene vergadering.

2.

Leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. Ieder lid kan één stem uitbrengen. Oud-leden hebben een
adviserende stem.

3.

Leden zijn een contributie verschuldigd.

Artikel 5.
1.

Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
c. opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor
het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.

d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Mogelijkheid tot beroep op deze uitspraak bestaat op de algemene vergadering.

3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden met inachtneming van
een opzegtermijn van twee 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 opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn
rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is
alsdan niet op hem van toepassing.

6.

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is
medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

7.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur,

8.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen
een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid
het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden.

Artikel 6
1.

Door aanvaarding van het lidmaatschap der vereniging onderwerpt het lid zich aan de statuten en andere bindende
regelen van de vereniging.

2.

Het bestuur zorgt ervoor dat de statuten beschikbaar zijn voor inzage.

Artikel 7
1.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het bestuur kent de gescheiden functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester.

2.

De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd.

Artikel 8
1.

De leden van het bestuur hebben gedurende één jaar zitting en treden af volgens een door hen op te maken rooster.
De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.

2.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen of geschorst door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering.
Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt van rechtswege door
het verlopen van die termijn.

3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door overlijden;
b. door bedanken;
c. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

4.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen
aan de orde komt.

Artikel 9
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt slechts mede toe aan de voorzitter gezamenlijk handelend met de
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris gezamenlijk handelend met de penningmeester.

3.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het bestuur, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk
als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

4.

Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerend goed
behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering.

Artikel 10
1.

De vereniging kent een Raad van Advies. De Raad van Advies heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging alsmede het uitoefenen van die taken en
bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Advies zijn opgedragen of toegekend.

2.

De Raad van Advies bestaat uit minimaal twee natuurlijke personen die geen deel kunnen uitmaken van het bestuur.

3.

De leden van de Raad van Advies hebben gedurende één jaar zitting en treden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar.

4.

Het bestuur is verplicht de Raad van Advies alle gewenste inlichtingen te verschaffen en haar desgewenst de kas, de
boeken en verdere bescheiden van de vereniging te tonen.

Artikel 10
1.

De vereniging kent een algemene bestuursvergadering. De algemene bestuursvergadering heeft een informerende
taak met betrekking tot de algemene gang van zaken van de vereniging.

2.

De algemene bestuursvergadering bestaat uit de bestuursleden, de voorzitters van de verschillende commissies en
de leden van de Raad van Advies.

3.

Ten minste eenmaal per twee maanden vergadert de algemene bestuursvergadering. De voorzitter van het bestuur
is tevens voorzitter van de algemene bestuursvergadering.

Artikel 12
1.

Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls als dit nodig geacht wordt.

2.

Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien ten minste tien leden een schriftelijk
verzoek daartoe indienen bij het bestuur.

3.

Door middel van convocaties en/of aanplakkingen op daarvoor geschikte plaatsen wordt datum en tijd van een
algemene vergadering ten minste zeven maal vierentwintig uur van te voren bekend gemaakt. De plaats kan later
bekend worden gemaakt.

Artikel 13
1.

Jaarlijks, doch uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, schrijft het bestuur een algemene vergadering
uit, te weten de jaarvergadering.

2.

Staande deze vergadering vindt de verkiezing van het nieuwe bestuur plaats en brengen de voorzitter en
penningmeester verslag uit over het door hen gevoerde beleid en beheer in het afgelopen verenigingsjaar.

3.

Na goedkeuring van de verslagen van de voorzitter en penningmeester treedt het bestuur af onder gelijktijdige
installatie van het nieuwgekozen bestuur.

Artikel 14
1.

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus van het daaropvolgend jaar.

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.

Het brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 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 boekjaar gevoerde
beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee (2) personen. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de vergadering verslag uit van haar
bevindingen.

5.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de
benoeming van een andere commissie.

7.

De Raad van Advies, als beschreven in artikel 10, kan tevens fungeren als kascontrole commissie.

Artikel 15

1.

Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent:
a. de werkzaamheden van het bestuur;
b. de wijze van uitoefening van het stemrecht;
c. de vergaderingen;
d. andere onderwerpen, waarvan de regeling de algemene vergadering gewenst voorkomt.

2.

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en met deze statuten.

Artikel 16
1.

Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen worden gedaan op initiatief van het bestuur of op verzoek van ten
minste tien leden die de wens daartoe schriftelijk met omschrijving van het voorstel bij het bestuur te kennen geven.

2.

Een dergelijk voorstel kan slechts worden aangenomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen op een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar een
statutenwijziging zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor deze vergadering bedraagt ten minste
zeven maal vierentwintig uur.

3.

Ten minste vijf maal vierentwintig uur vóór bedoelde vergadering wordt een schriftelijk afschrift van het
wijzigingsvoorstel ter beschikbaarheid gesteld.

4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 17
1.

De vereniging kan worden ontbonden, indien op een algemene vergadering, waar ten minste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel
uitspreekt. Is niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die algemene vergadering een
tweede algemene vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan zes
weken na de eerste algemene vergadering, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige algemene vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

2.

Een voorstel tot ontbinding moet ten minste vier weken vóór de algemene vergadering schriftelijk ter kennis van de
leden gebracht worden.

3.

Een besluit tot ontbinding houdt in een besluit tot liquidatie. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien niet
anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

4.

Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt, komt het
batig saldo toe aan hen, die ten tijde van de ontbinding lid waren van de vereniging.

Artikel 18
1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen.

2.

Voor gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.

3.

In afwijking van het gestelde in voorgaand lid kan het bestuur in spoedeisende gevallen voorzien.
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