STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING
Artikel 1. Naam en Zetel
De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden.
Artikel 2. Doel
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de amateurfotografie in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van activiteiten;
b. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen op fotografisch gebied,
zowel in het binnen- als in het buitenland;
c. andere middelen die tot het doel kunnen leiden.
Artikel 3. Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4. Lidmaatschap
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot
de vereniging zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur
door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die die benoeming hebben aanvaard.
4. Waar in deze statuten gesproken wordt over leden, worden daaronder voorzover van toepassing tevens
ereleden begrepen.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 5. Donateurs
Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale
grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 6. Toelating als lid
1. 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.
2. 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 van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
Artikel 8. Opzegging lidmaatschap door het lid

1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door schriftelijke mededeling daarvan aan de
secretaris, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand voor het einde van het
verenigingsjaar. De opzegging gaat in bij het einde van het verenigingsjaar.
2. Bovendien kan schriftelijk opgezegd worden binnen veertien dagen na de jaarvergadering als bedoeld in
artikel 25, waarbij het einde van het lidmaatschap dan onmiddellijk ingaat.
3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen van de opzegtermijn.
Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap vanwege de vereniging
1. 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, of indien van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd
dat zij het lidmaatschap laat voortduren.
2. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of
besluiten van de algemene vergadering handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
3. Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschieden door de algemene vergadering, met een
meerderheid van tenminste tweelderde van de geldig uitgebrachte stemmen, nadat een daartoe strekkend
voorstel op de agenda is geplaatst en aan de leden is medegedeeld. Het betreffende lid heeft het recht de
vergadering bij te wonen en zich daar te verdedigen.
4. Indien echter een lid gedurende een verenigingsjaar ondanks aanmaning heeft nagelaten 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 de algemene vergaderingen bij te wonen, van daartoe bestemde bezittingen onder
de daartoe bepaalde voorwaarden gebruik te maken en aan bijeenkomsten en andere activiteiten van de
vereniging deel te nemen.
Artikel 11. Plichten van de leden
Ieder lid van de vereniging is verplicht zich overeenkomstig het bepaalde in de statuten en reglementen te
gedragen.
Artikel 12. Schorsing
Het bestuur kan een lid schorsen als lid en/of bestuurslid voor maximaal drie maanden in afwachting van een
besluit van de eerstvolgende algemene vergadering. De schorsing wordt onverwijld aan het betrokken lid
schriftelijk medegedeeld. Het geschorste lid,verliest met onmiddellijke ingang 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. Introductie
1. Leden hebben het recht om anderen te introduceren.
2. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen gesteld omtrent de introductie.
Artikel 14. Bestuur, Samenstelling
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste drie leden.
2. Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter,
secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het
aantal bestuursleden vast.
3. Een niet-voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

4. In tussentijdse optredende vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een tussentijds benoemd
bestuurslid treedt in de plaats van het aftredende bestuurslid.
Artikel 15. Kandidaatstelling
1. Kandidaten voor het bestuur kunnen schriftelijk bij het bestuur en ook mondeling ter algemene
vergadering worden voorgedragen.
2. Zodanige voordrachten behoeven om in behandeling genomen te kunnen worden de steun van tenminste
drie leden en de toestemming van de betrokken kandidaat.
Artikel 16. Zittingsduur bestuursleden
1. De bestuursleden hebben zitting voor de periode van telkens een jaar. Onder een jaar wordt ten deze
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarvergaderingen.
2. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar Het is niet toegestaan om langer dan acht jaar een functie binnen
het bestuur te bekleden.
3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen op de
wijze als is bepaald in artikel 9 lid 3.
Artikel 17. Taak Bestuur
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders,
onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.
Artikel 19. Geldmiddelen
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en donaties;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. entrées, vergoedingen voor bewezen diensten en andere baten.
Artikel 20. Contributie
1. De contributie wordt door de algemene vergadering ter jaarvergadering vastgesteld.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen.
3. Nadere regels ten aanzien van de vaststelling en de inning van de contributie worden bij Huishoudelijk
Reglement gegeven.
Artikel 21. Boekjaar/verenigingsiaar
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 22. Algemene vergaderingen
1. Algemene vergaderingen zijn vergaderingen waartoe alle leden zijn opgeroepen.
2. De algemene vergadering besluit, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, bij gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.

3. Algemene vergaderingen worden belegd zo vaak als het bestuur dit nodig acht.
4. Voorts worden algemene vergaderingen bijeengeroepen op verzoek van een zodanig aantal leden als
bevoegd tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen. Het bestuur is verplicht binnen vier
weken aan het uitgebrachte verzoek gevolg te geven. Indien het bestuur binnen deze periode aan het
verzoek geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, zonodig door
convocatie in een plaatselijk dagblad.
5. De kosten van oproeping komen in alle gevallen ten laste van de vereniging.
6. Plaats en tijd van een algemene vergadering worden tenminste zeven dagen voor de datum van de
vergadering schriftelijk kenbaar gemaakt aan. de leden, onder opgave van de te behandelen punten.
7. Indien werd gehandeld in strijd met het in het vorige lid bepaalde, kunnen niettemin rechtsgeldige
besluiten worden genomen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd tot het uitbrengen
van een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Artikel 23. Stemmen
1. Alleen leden hebben stemrecht. Elk lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een ander schriftelijk
daartoe gemachtigd stemgerechtigd lid laten uitbrengen. Een gemachtigde kan slechts voor één lid als
gemachtigde optreden.
2. Blanco stemmen en stemanthoudingen tellen niet mee als geldig uitgebrachte stem, maar wel voor de
bepaling van een eventueel quorum.
3. Over zaken wordt mondeling gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te
zijn verworpen.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd, bij ongetekende stembriefjes. Staken de stemmen over
personen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen die daarvoor de meeste stemmen
verzamelden. Staken de stemmen hierna opnieuw, dan beslist het lot.
Artikel 24. Leiding vergadering
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste
aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een
besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelende worden notulen gehouden door de secretaris of door
een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.
Artikel 25. Jaarvergadering
1. Ieder jaar in de maand september wordt een algemene vergadering gehouden, de jaarvergadering
genaamd.
2. In deze jaarvergadering vindt de bestuursverkiezing plaats en brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en
doet het bestuur onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de
nodige bescheiden rekening en verantwoording van het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde
bestuur.
3. Jaarlijks benoemt de jaarvergadering een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken tenminste één maand
voor de dag, waarop de jaarvergadering zal worden gehouden, waarin deze zullen worden behandeld,
toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de jaarvergadering
verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan.

4. 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 in de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
Artikel 26. Statutenwijzing
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld, of die het gevolg is van amendementen op het voorstel, voorzover deze amendementen zich
beperken tot die artikelen tot welker wijziging een voorstel op de agenda is geplaatst.
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 der 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 de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waar
tenminste de helft van het aantal leden- aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet het vereiste quorum
aanwezig is wordt na veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen met inachtneming van het
in lid 2 bepaalde en de regels omtrent - oproeping. Tijdens deze vergadering kan ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden een besluit worden genomen tot statutenwijziging.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te, leggen ten kantore van het
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.
Artikel 27. Ontbinding en vereffening
1. Het bepaalde in artikel 26 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor een bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen
fotografisch doel.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig
is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".
Artikel 28. Huishoudeliike reglementen
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 26 leden 1 en
2 van overeenkomstige toepassing.
Vastgesteld bij notaris H.M. Karstens-van Halsema te Leiden op 14 september 1992.

