NAAM EN ZETEL

Artike1 1
1 . De naam van de vereniging luidt : Industrieel Kontakt Houten.
2 . Zij is gevestigd te Houten.
Artike1 2
De vereniging is opgericht op vij ftien
drie en tacht i g.

september negent i enhonderd

DOEL

Artike1 3
1. De vereniging heeft ten doe1 het bevorde r en van een goede
onder1inge verstandhoudi ng tussen de leden en het behartigen van
hun gemeenschapp elijke belangen ;
ZlJ
beoogt niet het maken van wi nst ter verdeling onder de
l eden .
2 . De vereniging tracht onder andere baar doel te bereiken door:
a. het bes tuderen van vraagstukken weike de belangen van haar
leden rakeni
b. het onderhouden van contacl en het voeren van besprekingen met
derden, in het bljzonder met de overheid en publiekrechteli]ke
lichamen en instellingen, ter behartiging van de belangen van
haar leden;
c. het organiseren van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, excursies
en andere activiteiten voor haar leden.
LEDEN

1.

2.
3.

4.

S.

6.

Artikel 4
Leden van de vereniglng kunnen slecbts zijn zij die in Houten
uitoefenen:
a . een industrieel bedri j f;
b. een groothandel;
c. een transpor t onderneming i
d. een dienstver l enend bedrij f of . een vrij beroep dat zake1ij ke
betrekkingen onderhoudt met onde r nemingen als onder a, b en c
bedoeld .
Deze betrekkingen dienen z i ch voorts naar de a a rd te onde r
sche i den v an directe die ns tverlening danwel toe1evering aan het
publiek .
Zowel
natuurlijke
personen
als
vennootschappen
als
rechtspersone n
kunnen
lid
van
de
vereniging
Zl ] n .
V~ ~ r
1idmaatscha p van de vereniging komen zowel in aanmerking z i j d i e
hun hoofdbedri]f in Houten hebben als ondernemingen welke elders
haar hoofdbedrijf hebben, maar ook in Houten een vestiglng
hebben.
Recht s persone n en ve nnootschappen ku nnen voor de ui t oefe n ing van
h ar l idmaatschapsrechten uitsluitend vertegenwoordigd worden
door een bestuurder of een vennoot dan weI door een ander
persoo n welke bij haar i n d i enst is .
De algemene ve r gader i ng besl uit over de toelating van een lid ;
het lidmaacschap dient te worden aangevraagd bij het be s tuur . De
aanvrager dient , ten genoege van het bestuur , aan te tonen dat
aan de vereisten voor het lidmaatschap ge st eld in de statut e n,
wordt vol d aan . Het bestuUI legt de aanvraag, voorzien van een
advies, aan de algemene vergadering voo~.
Het bestuur houdt een register bij , waarin de namen en adressen
van aIle Ieden zijn opgenomen.

Artikel 5
1 . Het lidmaatschap eindigt:
a. bij natuurlij ke personen door overlijden van het lid, bij
rechtspersonen en vennootschappen door dat zij ophouden te
bestaan ;
b. door opzegging doo r het lid
c. door opzeggi 9 namens de vereniging;
d. door ontzetting
2 . Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigi ngsjaar . Zi j dient te
geschieden door een schriftelij ke kennisgeving welke voor de
eerste december in he t bezit van de secretaris moet zijn.
3. Opzegging van
het
lidmaatschap namens
de
vereniging
kan
geschieden door de a1gemene vergadering met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste een maand . De ze opzegging kan
geschieden wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten voor het lidmaatschap door de statuten gesteld ,
wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt , alsook wanneer redelij kerwij s van de vereniging n i et
gevergd kan worden het lidmaadschap te laten voortduren. De
opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen .
4. Ontzetting ui t het lidrnaatschap kan alleen worden ui tgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen, of
besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredeli j ke
wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door de algemene
vergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van
het besluit , met opgave van redenen , in kennis gesteld.
5. Wanneer het lidrnaatschap in de loop van een vereniging s jaar I
ongeacht de reden of oorzaak, eindigt blijft desalniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Artikel 6
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijks e
contributie,
die door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
2 . Een lid is niet bevoegd door opzegg i ng an zijn lidmaatschap een
besluit , waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke
aard zijn verzwaard, te z ijnen opzichte ui t te sluiten.

1.

BESTUUR

Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering t e
bepalen aantal van tenminste drie personen, die door de algemene
vergadering uit de natuurlij ke l eden en de in artikel 4 lid 3
genoemde vertegenwoordigers worden gekozen.
2. Voor de benoeming van een bestuurslid kan zowel door het bestuur
als door terunin s te vijf leden een voor dracht worden opgemaakt,
deze v oordrachten z i jn niet bindend. Een voordracht door het
bestuur dient bij de oproeping voor de vergadering te worde n
medegedeeld; een door tenminste vijf leden opgemaakte v oordracht
moet voor de aanvang van de vergadering schriftelij k bi j het
bestuur z i jn ingediend.
3. De benoemlng van een bestuurslid geschiedt voor een periode van
drie j aar . De bestuursleden ::reden af volgens een daartoe door
het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden
zi]n terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse vacature
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benoemd bestuurslid neemt op heL rooster van aftreden de plaats
van zijn voorganger in .
4. Een best uurs l i d kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen of gescl1orst . Een schorsing / die niet binnen
dri e maanden gev o l gd wordt door een beslui t tot o nts lag, eindigt
door het verloop van die termijn .
Artikel 8
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter,
en een penningmeester

een secretaris

Art~kel 9
De secretaris maakt een liJ st van de in een bestuursvergadering
genomen besluiten,
deze
lijst wordt
door de
voorzitter
en
secretaris vastgesteld en ondertekend

Artikel 10
Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast
met de leiding en het bestuur van de vereniging .
2. Bij tussentijdse 'IT catures wordt door het bestuur zo spoedig
mogelijk een algemene vergadering uitgeschreven ter voorz i ening
in de vacature. In de tussenliggende periode nemen de overige
bestuursleden de taak o ver en hebben de bevoegdheden van een
voltallig bestuur .
1.

Artikel 11
1. Het bestuur is niet bevoegd tot het a a ngaan van overe enkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. Het bestuur is evenmin bevoegd tot het aangaan van overeen
komsten , waarbij de verenig~ng zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zi ch voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt .
VERTEGENWOORDIG I NG

Artikel 12
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur .
2 . De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door twee ge
zamenlijk handelende bestuurs l eden
Artikel 13
1 . Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar .
2 . Het bestuur is verplicht van de vermogenstoes t and van de
vereniging zoda nige aant keningen te houden dat daarui t te allen
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend .
3 . Binnen ze s maanden na afloop van een boekjaar breng het bestuur
op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en la s te n,
rekening en verantwoording over zijn in he t afgelopen boekjaar
gevoerde bestuur.
4 . De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van tenminste twee personen die geen dee 1 ui t mogen
maken van het bestuur . Deze commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de a lgemene
vergaderin g ver s lag van haar bevindingen uit .

3

ALGEMENE VERGADERING
Artike l 14
1. Aao de
a l gemene vergadering
komen in de vereniging al le
bevoegdheden toe , die nie t door de wet of de statuten aan het
bestuur z i jn opgedragen .
2 . Jaarlij ks , u i terlij k zes maanden na a floop van het boekjaar ,
wordt een algeme ne vergadering de -jaarvergade ring - gehouden . In
de jaarve r gadering komen onder meer aan de o r de :
a. het jaarverslag en de rekening en v erantwoording b edoeld in
artikel 13 met het verslag van de aldaar be oeide commissi e ;
b . de benoeming van de in artikel 13 genoemde cornmissie v oo r het
volgende verenigingsjaar
c. voorziening in eventuele v acatures;
d . voorstellen van het bestuur of de le d en , aangekondigd bij de
oproeping voor de vergaderlng .
3 . Andere algemene vergaderiogen worden gehouden zo dikw i jis het
bestuur d it wenseIi j k oordeelt , dan weI tenminste een zodanig
aantal leden ai s bevoegd is tot het uitbrengen van een / tiende
gedeel te van de stemmen hun wens daartoe schriftelij k
an het
bestuu r kenb a ar maken.
In
het
Iaa t ste
geval
is
het
bes t uur
verpli c ht
tot
het
bijeenroepen van een a lgemene vergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken ; indien aan het verzoek t o t het
bijeenroepen van de algemene vergadering binnen veert i e n d a g e n
geen gevoig wordt gegeven , zijn de verzoekers zelf bevoegd de
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen
hieromtrent in de statuten is bepaald.
Artikel 15
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het be s tuur en
gehouden te Houten. De oproeping geschiedt schrifteIijk aa n de
adres sen van de l eden v olgens het Iedenregis t er, onder vermelding
van de te behandelen onderwerpen . De termi j n van oproeping bedraagt
t enminste veertien dagen.
Art1.kel 16
Toegang tot een algemene v ergadering hebben aIle lede n van de
veren i ging ,
waarbij
namens
een
vennoot s chap
of
rechtspe r soon
maximaal t we e personen al s bedoeld in artike1 4 l i d 3 aanwe zig
mogen zijn. Voor t s hebben toegang tot een al gemene vergadering all e
andere personen die daartoe door het bestuurs zijn uitgenodigd.
Artikel 17
Een algemene vergadering wo rdt geleid door de voorzitter ; b i j
diens ootstentenis wordt de algemene vergadering geleid door e e n
van de andere bestuur s leden , door het bestuur aan t e wijzen , b ij
gebreke v a n welke aanw1.jzing de vergadering zelf in h a ar leiding
dient te voorzien.
2. Van het verhandelde worden
notulen gemaakt ,
die door de
voorzit t er en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
1.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
1 . Het
ter
algemene vergadering
uitgesproken oordeel van de
voorzitte r , omtreot de uitsiag van een stemming, is beslissend .
Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genome n bes1u i t voorzover
gestemd werd over een nie t schrifte1ijk vastgelegd voorst e l .
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2. Wordt echter omniddellij k na het uitspreken van het in het
eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist , dan
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de
vergadering
of,
indien
de
oo s pronkelijke
stemming
niet
hoofdelijk of
sChriftelijk geschiedde ,
een stemgerechtigde
aanwezige diL verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen v an de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden aile
besluiten van de algemene vergade r ing genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. l eder lid van de vereniging , dat niet geschorst is, heef t een
stem; ook indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 twee
personen narnens een lid ter vergadering aanwezig zijn, kan voor
dat lid slechts een stem worden uitgebracht.
5. Een lid
kan
zich
ter vergadering doen
vertegenwoordigen
uitsluitend bij
schriftelijke volmacht,
afgegeven aan een
medelid - natuurl~j k persoon of een in artikel
4 lid 3 bedoeld
persoon .
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zi jn uitgeb r acht .
Artikel 19
1. Over personen dient altijd schriftelijk gestemd te worden .
Indien bi j
stemming
over
personen niemand de
volstrekte
meerderhe i d heeft verkregen, wordt herstemd tussen de twee
personen , die de meeste stemmen op zich verenigden ; behaalden
meer dan twee personen de meeste stemmen , dan worden deze allen
in de her stemmlng betrokken. Indien bij de herstemmi ng wederom
niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt
diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigde,
geacht te; zijn gekozen . Is het hoogste aantal stemmen door me er
dan een persoon behaald , dan beslist he t lot, wie van dez e
laatsten gekozen is .
2. Stemming over zaken kan schrifte1ij k of mondeling geschieden;
schriftelijke stemming dient plaats
te vinden ,
indien de
voorz i tter of de meerderheid van de aanwezigen da t verlangt .
Over zaken is be sl uitvormin g bij acclamatie rnogelijk, tenzij de
meerderheid
van
de
a anwezige
leden
hoofdelijke
stemming
verlangt. Indien bij stemming ov er zaken de stemmen zaken, is
het voor s t el verworpen.
Artikel 20
1. Een eenstemmig besluit van aile leden, ook al zi]n deze ni et in
een vergadering bijeen, heeft , mits met voorkennis van he t
bestuur genomen,
dezel£de kracht als een beslult van een
algeme ne vergadering.
2. Behoudens het in lid 3 van dit artikel b e paalde kunnen in een
algemene v ergadering slechts besluiten worden genomen over
onderwerpen welke vermeld waren op de oproeping van die
vergadering.
3. Indien in een algemene vergadering aile leden aanwezig o f
vertegenwoordigd zijn,
kunnen ,
mits met algemene stemmen,
besluiten worden genomen over aile aan de orde komende
onderwerpen, ook indien geen oproeping v an die vergadering had
plaatsgevonde n of die oproeping niet op de voorgeschreven wijze
was geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van algemene vergaderingen of een daarmee in verband
staande formaliteit niet in acht was genomen. Op deze wij ze
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kunnen ook besluiten genomen worden over een
statu t enwijziging of ontbi nding van de vereniging .

voorstel

tot

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING
Artikel 21
1 . Behoudens het bepaalde in artikel 20 lid 3 kan tot wl]ziging van
de statuten of ontbinding van de vereniging s~echts worden
besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene
vergadering . In deze vergadering dient ternminste twee/derde deel
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. He t voor s tel
tot wijziging van de statut e n of ontbinding van de vereniging
dient te worde n a angenomen met tenm i ns t e t wee/derde van de
geldig uitgebr a chte stemmen . Indie n het vereiste aantal leden
niet ter vergadering aanwezig of ver t egenwoordigd was , zal een
nieuwe vergadering worden bijeen geroepen , te houden binnen een
maand , doch niet eerder dan t wee weken , in welke v e rgadering
ongeacht het aantal aanwezige of ve r tegenwoordigde leden tot
wijziging van de statuten of on t bind ing van de vereniging kan
worden besloten , mits me t tenminste twee/derde van de gel dig
uitgebrachte stemme n .
2 . Een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de
vereniging dient tenminste veer t ien dagen voor de v ergadering
ter kennis van de leden worden gebracht . Ingeval van
statutenwi jziging dient de oproep vergezeld te ga a n van de
voll e dige tekst van de voorgestelde wijziging .
Artikel 22
Het bestuur is verplicht van een s t atutenwijziging een not a rie l e
akte te doen opmaken ; de sta t utenwi jziging treedt in we r king zodr a
bedoelde akte is gepasseerd .
Artikel 23
1 . Ingeval van ontb i nding v an de vereniging geschiedt d e
vereffening door het b estuur .
2 . Na de ontbinding b1ijft de vereniging voortbestaan voorzover da t
tot vereffening v an haar vermogen nod ig is . Gedurende de
vereffening blijven de bepal i ngen van de sta tuten voor zovee l
mogelijk va n kracht . In de stukken en aankondigingen die van d e
vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden " in liquidatie " .
3. Een eventueel batig liqui datiesa i do vervalt aan degenen , die ten
tijde v an het besluit tot ontbinding lid war e n. leder hunner
ontvangt een gelijkdeel . Bij het besluit tot ontbinding kan
echter ook een andere be s temmi ng aan het batig liquidaties a ldo
worde n gegeven .
4. De leden zijn niet gehouden bij te dragen in de tekorten bi j de
liquidatie van de vereniging.
5. Na de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
vereniging gedurende tien jaren onder berusting van de jongs t e
vereffenaar .

6

