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STATUTEN 
 

Artikel 1: Naam, zetel en duur 

De vereniging draagt de naam Fotoclub Oldenzaal en is gevestigd in Oldenzaal. 

Zij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2: Doel 

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de amateurfotografie in de 

ruimste zin van het woord. 

 

Artikel 3: Middelen 

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:  

a. het organiseren van werkavonden, lezingen, cursussen, demonstraties, 

tentoonstellingen, wedstrijden, clubtochten, openbare bijeenkomsten. enz.; 

b. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen 

op fotografisch gebied, zowel in het binnen- als in het buitenland; 

c. aansluiting bij de Fotobond-BNAFV; 

d. andere middelen die aan het doel beantwoorden. 

 

Artikel 4: Lidmaatschap. 

De vereniging bestaat uit leden, ereleden en donateurs. Het lidmaatschap van de 

vereniging is persoonlijk. 

 

Artikel 5: Leden, ereleden, donateurs. 

Tot leden van de vereniging kunnen worden aangenomen zij, beroepsfotografen 

inbegrepen, die de fotografie op enigerlei wijze als amateur beoefenen. 

Tot ereleden kunnen door de Algemene Vergadering, op voorstel van het bestuur 

of van tenminste tien leden, worden benoemd, zij die zich jegens de vereniging 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

Donateur van de vereniging kan worden ieder die een geldelijke periodieke 

bijdrage levert, nader te regelen bij Huishoudelijk Reglement . 

Waar verder in deze Statuten over leden gesproken wordt, worden tevens de 

ereleden daaronder begrepen. 

 

Artikel 6: Toelating als lid. 

Ieder die lid wenst te worden meldt zich bij het bestuur aan. Het bestuur beslist over 

de toelating van een lid met dien verstande, dat de wijze van toelating bij 

Huishoudelijk Reglement wordt geregeld. 

Bij niet-toelating als lid door het bestuur, kan de Algemene Vergadering alsnog tot 

toelating besluiten. 

 

Artikel 7: Einde lidmaatschap.  Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden door het lid; 

b. opzegging door het lid; 

c. opzegging namens de vereniging; 

d. ontzetting. 
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Artikel 8: Opzegging lidmaatschap door het lid. 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door schriftelijke 

mededeling daarvan aan de secretaris, met in-achtneming van een termijn van 

tenminste een maand voor het einde van het kalenderjaar, welke tevens 

verenigingsjaar en boekjaar is. De opzegging gaat in bij het einde van het 

kalenderjaar. 

Daarnaast kan het bestuur in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen van de 

opzegdatum en opzegtermijn. 

 

Artikel 9: Beëindiging lidmaatschap vanwege de vereniging. 

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden, indien 

een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of indien een lid heeft 

opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap in deze statuten 

gesteld en voorts indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd 

het lidmaatschap te doen voortduren. 

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid ernstig in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschiedt door de Algemene 

Vergadering, met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen, nadat een daartoe 

strekkend voorstel op de agenda is vermeld. Het betreffende lid heeft het recht de 

vergadering bij te wonen en zich daar te verdedigen. 

Indien een lid echter gedurende twee verenigingsjaren, ondanks herhaalde 

aanmaningen, nagelaten heeft de verschuldigde contributie te voldoen, kan het 

bestuur het lidmaatschap opzeggen met ingang van een bij de opzegging aan te 

geven datum. 

 

Artikel 10: Rechten van de leden. 

Ieder lid heeft het recht Algemene Vergaderingen bij te wonen. Van daartoe 

bestemde bezittingen gebruik te maken en aan bij- eenkomsten en andere 

activiteiten van de vereniging deel te nemen. 

 

Artikel 11: Plichten van de leden. 

Ieder lid van de vereniging is verplicht zich in overeenstemming met de Statuten en 

Reglementen te gedragen. 

 

Artikel 12: Schorsing. 

Het bestuur kan met algemene stemmen een lid schorsen in afwachting van een 

besluit van de eerstvolgende Algemene Vergadering. Het geschorste lid verliest 

tijdens de schorsing alle rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn. De 

schorsing eindigt in ieder geval wanneer in bedoelde Algemene Vergadering geen 

verdere maatregelen tegen het lid zijn genomen. 

 

Artikel 13: Klachten. 

Indien een lid klachten heeft over een ander lid die schorsing, opzegging of 

ontzetting tot gevolg zouden kunnen hebben, doet het bezwaarde lid hiervan 

schriftelijk mededeling aan het bestuur. Aan ongetekende brieven wordt geen 

aandacht geschonken. 
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Artikel 14: Introducties. 

Het bestuur kan voor bepaalde bijeenkomsten en voor andere activiteiten van de 

vereniging aan de leden een recht op introductie verlenen 

 

Artikel 15: Verlies van aanspraken. 

Bij beeindiging van het lidmaatschap verliest het lid alle rechten op de gelden die 

het ten behoeve van de vereniging heeft gestort. 

 

Artikel 16: Bestuur, samenstelling 

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal 

van tenminste drie leden. 

Het bestuur wordt door de Algemene Vergadering uit de leden gekozen, met dien 

verstande dat voorzitter, secretaris en penningmeester in functie gekozen worden. 

 

Artikel 17: Kandidaatstelling. 

Kandidaten voor het bestuur kunnen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en 

ook mondeling ter Algemene Vergadering worden voorgedragen. 

Zodanig voorstel behoeft om in behandeling genomen te kunnen worden de steun 

van tenminste drie leden en de toestemming van de betrokken kandidaat. 

 

Artikel 18: Zittingsduur bestuursleden. 

De bestuursleden hebben zitting gedurende vier jaren, doch zijn terstond 

herkiesbaar. Zij treden af volgens rooster door het bestuur te bepalen, met dien 

verstande dat voorzitter, secretaris en penningmeester in verschillende jaren 

aftreden. Bij tussentijdse verkiezing neemt de gekozene de plaats in van het 

afgetreden lid. 

Alleen bij wijze van uitzondering zal een bestuurslid langer dan acht jaar zitting 

hebben in het bestuur. 

Een bestuurslid kan, ook al vond benoeming voor een bepaalde tijd plaats, te allen 

tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. 

 

Artikel 19: Taak bestuur. 

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging. Het beheert de 

eigendommen en organiseert vergaderingen, bijeenkomsten en andere activiteiten 

die aan het doel van de vereniging beantwoorden. 

 

Artikel 20: Vertegenwoordiging. 

De voorzitter en de secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en 

buiten rechte. Bij verhindering of ontstentenis treden de vice-voorzitter resp. Tweede 

secretaris in hun plaats. 

 

Artikel 21: Verantwoording bestuur. 

Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit. Het doet daarbij, 

onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over 

zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. 

 

Artikel 22: Geldmiddelen. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies en donaties: 

b. schenkingen, legaten. e.d.: 

c. entrees, vergoedingen voor bewezen diensten en andere baten. 
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Artikel 23: Contributie. 

De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering ter jaarvergadering 

vastgesteld. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

Nadere regels ten aanzien van de bepaling en inning van de contributie worden bij 

Huishoudelijk Reglement gegeven. 

 

Artikel 24: Donaties en andere inkomsten. 

Bij Huishoudelijk Reglement kunnen regels worden gegeven ten aanzien van de 

minimum donatie als ook met betrekking tot andere inkomsten. 

 

Artikel 25: Algemene Vergaderingen: Jaarvergadering. 

Ieder jaar voor 1 mei, doch zo mogelijk in de maand maart, wordt een Algemene 

Vergadering gehouden, de Jaarvergadering genoemd. Bovendien worden 

Algemene Vergaderingen belegd zo dikwijls het bestuur dat nodig acht. 

 

Artikel 26: Algemene Vergadering op wens van leden. 

Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd tot het 

uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen is het bestuur verplicht binnen 

vier weken een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Indien aan het verzoek 

binnen die periode geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan. 

Het bestuur is gehouden medewerking te verlenen door beschikbaarstelling van de 

adressen van leden en door ruimte beschikbaar te stellen in het verenigingsorgaan. 

Weigert het bestuur die medewerking, dan kunnen de betreffende leden de 

vergadering in een plaatselijk dagblad convoceren. De kosten komen ten laste van 

de vereniging. 

 

Artikel 27: Oproeping Algemene Vergadering. 

Plaats en tijd van een Algemene Vergadering worden tenminste zeven dagen van 

te voren schriftelijk bekend gemaakt aan de leden. De convocatie moet de 

agenda bevatten met een voldoende toelichting van de te behandelen punten. In 

gevallen van dringende spoed kan op andere wijze worden geconvoceerd. 

 

Artikel 28: Stemrecht. 

Alleen leden hebben stemrecht. Elk lid heeft een stem. Een lid kan zijn stem door 

een schriftelijk daartoe gemachtigde laten uitbrengen. Een gemachtigde kan 

slechts voor een lid als gemachtigde optreden. 

 

Artikel 29: Verenigingsjaar. 

Het boekjaar, verenigingsjaar genoemd, loopt van 1 januari tot en met 31 december 

daaraanvolgende. 

 

Artikel 30: Reglementen. 

De Algemene Vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast en eventuele 

andere reglementen. Zij mogen geen bepalingen bevatten, die met deze statuten in 

strijd zijn. Wijzigingen van deze reglementen kan slechts door de Algemene 

Vergadering geschieden. 
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Artikel 31: Wijziging statuten. 

Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit, genomen met ten minste twee 

derde van de uitgebrachte geldige stemmen op een opzettelijk daartoe 

bijeengeroepen Algemene Vergadering, waarop tenminste de helft van het aantal 

stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is. 

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste 

zeven dagen. De vergadering kan alleen besluiten omtrent wijzigingen waartoe 

voorstellen op de agenda zijn geplaatst of die het gevolg zijn van amendementen, 

voor zover deze amendementen zich beperken tot die artikelen tot welker wijziging 

een voorstel op de agenda is geplaatst. 

Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een 

voorstel hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot 

na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

Is op de vergadering niet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden 

aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering belegd, 

overigens met inachtneming van de in dit artikel genoemde regels voor oproeping. 

Op deze vergadering behoeft niet ten minste de helft van het aantal 

stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, om met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen het voorstel 

te kunnen aannemen. 

 

Artikel 32: Ontbinding van de vereniging. 

De vereniging kan worden ontbonden op voorstel van het bestuur of van ten minste 

een derde van de stemgerechtigde leden. De wijze van bijeenroeping tot een 

zodanige Algemene Vergadering en de besluitvorming zijn gelijk aan het in artikel 

31 bepaalde ten aanzien van wijziging van de statuten. 

In geval van ontbinding is het bestuur met de vereffening belast. Bij ontbinding 

worden de bezittingen van de vereniging ten gelde gemaakt en het batig saldo 

bestemd voor een bij het ontbindingsbesluit aan te wijzen fotografisch doel. 

 

Artikel 33: Onvoorziene gevallen. 

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. 

 

Artikel 34: Inwerkingtreding. 

Deze statuten treden in werking met ingang van de eerste dag van de maand 

volgende op die waarin zij zijn vastgesteld. 

 

Vastgesteld in de Algemene vergadering gehouden te Oldenzaal op 12 juni 2006. 

 

 

voorzitter secretaris 

 

Paul Olde Heuvel Leen Sierts 

 


