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NYENRODE ALUMNI,
VOORTGEZETTE COMPAGNIE VAN VERRE
VCV
STATUTEN
Naam, Vestiging en duur van de vereniging
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Nyenrode Alumni,Voortgezette Compagnie van Verre, (VCV),
vereniging van oud-studenten van Nyenrode Business Universiteit, voorheen Stichting Nijenrode,
Instituut voor bedrijfskunde, voorheen Nijenrode, N.O.I.B.
Artikel 2
De vereniging is opgericht op elf mei negentienhonderdzevenenvijftig op Kasteel Nijenrode te
Breukelen en is aldaar gevestigd.
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 4.
De vereniging heeft ten doel:
a. Het verlenen van geestelijke en stoffelijke bijstand aan haar leden.
b. Het bevorderen van de band tussen haar leden.
c. Het verlenen van geestelijke en stoffelijke bijstand aan de Nieuwe Compagnie van Verre,
vereniging van studenten op Nyenrode, Breukelen, hierna aan te duiden als de “NCV”.
d. Het verlenen van geestelijke en stoffelijke bijstand aan Nyenrode te Breukelen.
Leden
Artikel 5.
De vereniging kent:
a. Gewone leden.
Gewone leden kunnen zijn:
1. zij die een open degree programma op Nyenrode hebben gevolgd en afgerond dat
volgens een besluit van de Raad van Afgevaardigden toegang geeft tot lidmaatschap van
de vereniging.
2. zij die een open executive programma op Nyenrode hebben gevolgd en afgerond, dat
volgens een besluit van de Raad van Afgevaardigden toegang geeft tot lidmaatschap van
de vereniging.
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3. zij die een van de diplomaprogramma’s van de Nyenrode School of Accountancy and
Controlling hebben gevolgd en afgerond, alsmede zij die een van de
diplomaprogramma’s van de Stichting Nyenrode NIVRA hebben gevolgd en afgerond
waarbij op het diploma Nyenrode vermeld staat.
Op voorstel van het Hoofdbestuur besluit de Raad van Afgevaardigden welke studieprogramma’s
toegang geven tot lidmaatschap van de vereniging. Het studieprogramma dient een zogenaamd
“open programma” te zijn. Een “open programma” is een opleiding waarvan de cursisten worden
geselecteerd door Universiteit Nyenrode op basis van criteria die door Universiteit Nyenrode zijn
vastgesteld. Het studieprogramma dient ten minste gedeeltelijk op het landgoed Nyenrode
gevolgd en overwegend bedrijfskundig en/of financieel van aard te zijn.
4.
5.

b.

c.

d.

e

f.

zij die eenmaal als lid zijn toegelaten;
zij die een studieprogramma, zoals gedefinieerd in artikel 5.a sub 1 hebben gevolgd,
maar niet afgerond en ten minste een vol studiejaar lid zijn geweest van de NCV;

Buitengewone leden.
Buitengewone leden zijn zij die niet voldoen aan de voorwaarde voor gewone leden, maar
van wie het lidmaatschap wenselijk wordt geacht. Op grond daarvan zijn zij door de RvA
benoemd.
Ereleden.
Ereleden zijn gewone leden of andere personen die zich buitengewoon verdienstelijk
gemaakt hebben voor de vereniging, en op grond daarvan door de RvA zijn benoemd.
Leden van verdienste.
Leden van verdienste zijn gewone leden, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging, en op grond daarvan door de RvA zijn benoemd.
Studentleden
Studenten van door de Raad van Afgevaardigden goedgekeurde studierichtingen kunnen
onder bepaalde condities alvast student-lid worden
Begunstigers
Begunstigers zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen.

Artikel 6.
Waar na dit artikel in de statuten of huishoudelijk reglement over leden wordt gesproken, wordt
bedoeld gewone leden.
Artikel 7.
Alle leden zijn stemgerechtigd.
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Structuur en organen
Artikel 8.
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging.
Zoals nader in de statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld, delegeert zij een aantal
bevoegdheden aan de door haar gekozen Raad van Afgevaardigden. Het Hoofdbestuur, gekozen
door de Raad van Afgevaardigden, is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 9
a. De Algemene Ledenvergadering komt bijeen zo vaak als de Raad van Afgevaardigden dit
wenselijk acht.
b. Voorts is de voorzitter van de Raad van Afgevaardigden verplicht een Algemene
Ledenvergadering te beleggen binnen dertig dagen na ontvangst van een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van de voorzitter van het Hoofdbestuur of van een schriftelijk verzoek
ondertekend door ten minste 5% van de leden van de vereniging. Dit verzoek zal het te
behandelen onderwerp dienen te bevatten, alsmede een duidelijke toelichting. Geeft de
voorzitter binnen de hiervoor gestelde termijn geen gevolg aan het verzoek, dan hebben de
verzoekers zelf het recht tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.
c. De oproep voor de vergadering dient minimaal drie weken tevoren verzonden te worden en
de te behandelen agendapunten te bevatten; voorstellen tot wijziging van statuten en/of
huishoudelijk reglement dienen in extenso bij de agenda te worden gevoegd. De voorzitter
van de Raad van Afgevaardigden stelt de plaats in Nederland vast, waar de vergadering zal
plaatsvinden.
d. De Algemene Ledenvergadering kan alle haar toekomende en/of in deze statuten beschreven
bevoegdheden en taken aan de Raad van Afgevaardigden delegeren, met uitzondering van de
benoeming van de leden van de Raad van Afgevaardigden.
Raad van Afgevaardigden
Artikel 10
De Raad van Afgevaardigden bestaat uit een aantal leden, dat tezamen representatief voor alle
leden van de vereniging geacht kan worden. Een en ander wordt nader in het huishoudelijk
reglement geregeld.
Artikel 11
De Raad van Afgevaardigden heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het Hoofdbestuur, dit
college tot advies te dienen, eventueel opdrachten te verstrekken en het algemeen beleid van de
vereniging aan te geven.
Artikel 12.
De Raad van Afgevaardigden is slechts verantwoording verschuldigd aan de Algemene
Ledenvergadering en dient de besluiten van deze vergadering ten uitvoer te brengen.
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Artikel 13
De Algemene Ledenvergadering heeft het recht de Raad van Afgevaardigden in zijn geheel te
ontbinden met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen en de plicht nieuwe
verkiezingen uit te schrijven.
Het is echter niet mogelijk één of meer individuele leden van hun functie te ontheffen, behoudens
afwijkende bepalingen in de statuten of het huishoudelijk reglement.
Hoofdbestuur
Artikel 14
Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en kan deze bevoegdheid
aan één of meer van zijn leden delegeren.
Artikel 15
Het Hoofdbestuur is voorts opgedragen:
a. Al het mogelijke te doen voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
b. Het ten uitvoer brengen van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering of van de Raad
van Afgevaardigden.
c. De verdere organisatie van de vereniging voorzover daarin niet is voorzien in de statuten of
het huishoudelijk reglement, te regelen.
d. Het beheren van de eigendommen van de vereniging.
e. Het oplossen van enig geschil in de vereniging.
f. Toe te zien op stipte naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 16
Het Hoofdbestuur is verantwoording schuldig aan de Raad van Afgevaardigden, doch met recht
van beroep op de Algemene Ledenvergadering.
De leden van het Hoofdbestuur hebben echter terzake van een dergelijk beroep geen stemrecht in
de Algemene Ledenvergadering.
Groepen
Artikel 17
Er kunnen, al of niet geografisch gebonden groepen bestaan.
Deze groepen hebben ten doel activiteiten uit te oefenen, waarmee enerzijds de doelstellingen
van de vereniging in het algemeen worden nagestreefd en anderzijds de onderlinge band en/of
kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling tussen de leden onderling worden bevorderd.
Geldmiddelen
Artikel 18
De geldmiddelen worden verkregen door:
a. contributies;
b. donaties;
c. rente en vruchten van fondsen en andere eigendommen;
______________________________
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d.

andere baten. Bij huishoudelijk reglement zullen nadere regelingen omtrent dit onderwerp
getroffen worden.

Artikel 19
De wijze van controle over de financiën en over de administratie van de vereniging wordt bij
huishoudelijk reglement geregeld.
Diversen
Artikel 20
Alle geschillen die de belangen van de vereniging raken of betreffen worden beslecht door het
Hoofdbestuur, met recht van beroep op de Raad van Afgevaardigden.
Artikel 21
Het Hoofdbestuur beslist en handelt in alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk
reglement niet voorzien, met inachtneming van zijn verantwoordelijkheid aan de Raad van
Afgevaardigden.
Artikel 22
Het huishoudelijk reglement, dat niet in strijd mag zijn met de statuten, bevat nadere bepalingen
omtrent verkiezingsprocedures, bevoegdheid en taak van de besturende lichamen, omtrent de
groepen en eventueel andere organen van de vereniging, de contributies, de algemene en
bestuursvergaderingen, alsmede verdere onderwerpen van huishoudelijke aard.
Statuten en huishoudelijk reglement
Artikel 23
De statuten en het huishoudelijk reglement of wijzigingen daarop worden op voorstel van de
Raad van Afgevaardigden door de leden van de vereniging vastgesteld, in of buiten vergadering,
met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het voorstel van de Raad van
Afgevaardigden moet door dit orgaan zijn goedgekeurd met minimaal twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Artikel 24
Wijziging van de statuten treedt eerst in werking bij verlijden van de notariële akte van wijziging.
Liquidatie
Artikel 25
Liquidatie van de vereniging vindt op analoge wijze plaats, als vermeld in artikel 23 met dien
verstande, dat het voorstel hiertoe dient te worden gedaan door het Hoofdbestuur en de Raad van
Afgevaardigden tezamen. De bestemming van het batig saldo zal worden vastgesteld bij besluit
van de Algemene Ledenvergadering; zo mogelijk in overeenstemming met het doel van de
vereniging.
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Slotbepaling
Artikel 26
Alle leden worden geacht de in deze statuten vervatte bepalingen te kennen.

VOORTGEZETTE COMPAGNIE VAN VERRE
HUISHOUDELIJK REGLEMENT *1
Verenigingsjaar
Artikel 1.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Doelstelling
Artikel 2. De Voortgezette Compagnie van Verre (hierna aan te duiden als de 'VCV') tracht het
in artikel 4 van de statuten genoemde doel te bereiken met alle wettige middelen, zo
mogelijk zelfstandig, doch indien dit in het belang is van de VCV en van de
verwezenlijking van haar doelstellingen, in samenwerking met andere organisaties of
personen door:
a) haar leden voorlichting te geven over en hen in contact te brengen met bedrijven en
andere maatschappelijke organisaties in Nederland en daarbuiten;
b) haar leden, eventueel ook ten behoeve van hun kinderen, bij verdere studie van advies
te dienen en zo wenselijk en mogelijk financieel te steunen;
c) het bevorderen van de vorming en instandhouding van al of niet geografisch gebonden
groepen zoals omschreven in artikel 17 van de statuten.
d) het minimaal eens in de vijf jaar organiseren van een reünie van oud-studenten van
Nyenrode;
e) het geven van advies ten aanzien van de studieprogramma's van Nyenrode en de
uitvoering daarvan;
f) het uitgeven of ondersteunen van een verenigingsorgaan;
g) het periodiek uitgeven of ondersteunen van de uitgave van een adressenboek van de
oud-studenten van Nyenrode, alsmede de digitale varianten hierop;
h) voorts door alle wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.
Artikel 3. De Raad van Afgevaardigden als bedoeld in artikel 10 van de statuten (hierna aan te
duiden als de `RvA'), is bevoegd de in artikel 4 van de statuten en artikel 2 van het
huishoudelijk reglement genoemde doelstellingen en middelen eveneens van toepassing te
verklaren op één of meer oud-leden van de Nieuwe Compagnie van Verre (hierna aan te
duiden als de 'NCV'), die geen lid zijn van de vereniging, indien dit bevorderlijk is voor de
verwezenlijking van het doel van de vereniging.
*1

Laatstelijk gewijzigd in de vergadering van de Raad van Afgevaardigden van 2 november 2011
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Lidmaatschap
Artikel 4. Het Hoofdbestuur als bedoeld in artikel 14 van de statuten (hierna aan te duiden als
het 'HB') beslist over de toelating tot lid. Het lidmaatschap kan geweigerd worden aan
personen die handelingen verrichten of verricht hebben, die in strijd zijn met het doel, het
belang of de goede naam van de VCV, Nyenrode en/of de NCV. Het HB doet schriftelijk
mededeling van zijn besluit aan de betrokkene, eventueel door middel van toezending van
een lidmaatschapskaart. Wordt het lidmaatschap geweigerd, dan wordt bovendien hiervan
mededeling gedaan aan de RvA, terwijl de betrokkene schriftelijk opmerkzaam wordt
gemaakt op de mogelijkheid van beroep bij de RvA.
Artikel 5. Op een besluit van het HB tot weigering van het lidmaatschap is beroep mogelijk bij
de RvA door betrokkene, door binnen 60 dagen na verzending van het bericht van
weigering schriftelijk bij de secretaris van de RvA een verzoek tot herziening van dit
besluit in te dienen. In de eerstvolgende vergadering van de RvA wordt dit beroep
behandeld. Het besluit van de RvA in deze wordt schriftelijk aan de betrokkene
medegedeeld.
Artikel 6. Ereleden, leden van verdienste en buitengewone leden worden op voordracht van het
HB door de RvA benoemd met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte
stemmen.
Artikel 7. Het lidmaatschap eindigt door:
a) schriftelijk bedanken voor dit lidmaatschap door het betreffende lid bij de secretaris
van het HB ten minste één maand voor de aanvang van het verenigingsjaar. Bij
gebreke hiervan wordt het lidmaatschap automatisch voor de duur van het volgende
verenigingsjaar verlengd;
b) besluit van het HB op grond van wanbetaling van de contributie;
c) besluit van de RvA op grond van handelingen van de betrokkene, die in strijd zijn met
het doel, het belang of de goede naam van de VCV, van Nyenrode en/of de NCV;
d) overlijden.
Artikel 8. Schorsing is een strafmaatregel tegen wangedrag ten opzichte van de vereniging zelf,
Nyenrode en/of de NCV, tegen onwil, lijdelijk of daadwerkelijk verzet tegen de statuten,
reglementen of andere besluiten en/of van enige handeling(en), die in strijd zijn met het
belang, het doel of de goede naam van de VCV, Nyenrode en/of de NCV.
Artikel 9. Schorsing als lid van de VCV houdt in, dat de verplichtingen van de leden van de
VCV voortvloeiend uit de statuten, reglementen en besluiten voor de geschorste onverkort
van kracht blijven, voor zover het besluit tot schorsing niet anders bepaalt. De rechten als
lid der VCV zijn echter gedurende de periode van schorsing niet van kracht, met
uitzondering van het recht van beroep op de statuten, reglementen en besluiten. De
______________________________
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geschorste wordt gedurende de periode van schorsing beschouwd als ware hij geen lid van
de vereniging, onder inachtneming van het bovenbepaalde.
Artikel 10. Schorsing wordt uitgesproken door het HB op eigen initiatief of op voorstel van enig
ander lichaam van de VCV, nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld te worden
gehoord. De schorsing geldt altijd voor een bepaalde, in het besluit tot schorsing
gepreciseerde periode. Van dit besluit, alsmede van zijn recht op beroep bij de RvA
conform artikel 11, wordt de betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld.
Artikel 11. Binnen 60 dagen na verzending van het bericht van schorsing heeft de betrokkene het
recht een verweerschrift bij de secretaris van de RvA in te dienen of schriftelijk te
verzoeken in de eerstvolgende vergadering van de RvA gehoord te worden, hetgeen
ingewilligd dient te worden. Indien zulk een verweerschrift of een verzoek tot horing
ontvangen wordt, wordt de schorsing in de eerstvolgende vergadering van de RvA
behandeld.
Artikel 12.
a) Vervallen verklaring van het lidmaatschap van de vereniging ('royement') geschiedt
door de RvA op eigen initiatief of op voorstel van enig ander lichaam der VCV. Alleen
leden die handelingen verrichten of verricht hebben, die in strijd zijn met het doel, het
belang of de goede naam van de VCV, Nyenrode en/of de NCV kunnen geroyeerd
worden.
b) Vervallen verklaring van het lidmaatschap van de VCV kan eveneens geschieden bij
besluit van het HB, doch uitsluitend uit hoofde van wanbetaling van de contributie.
c) In gevallen genoemd in artikel 12.a en 12.b wordt de betrokkene, na de gelegenheid te
hebben gehad te worden gehoord, schriftelijk van het royementsbesluit op de hoogte
gebracht.
Artikel 13. De bepalingen omtrent schorsing en royement zijn eveneens van toepassing op
ereleden, leden van verdienste en buitengewone leden.

Raad van Afgevaardigden
Artikel 14.
a) De RvA bestaat uit gekozen jaarvertegenwoordigers, aangevuld conform art. 16e, met
extra leden.
b) Iedere jaarvertegenwoordiger dient lid te zijn van de vereniging.
c) De RvA stelt eenmaal per jaar vast welke studieprogramma's van Nyenrode grond
bieden voor het gewoon lidmaatschap van de VCV; hierbij concretiseert hij slechts de
algemene omschrijving in artikel 5.a van de statuten.
d) Voorafgaand aan de verkiezing van nieuwe RvA-leden stelt de RvA op voorstel van
het HB vast welke studieprogramma's in aanmerking komen voor vertegenwoordiging in
de RvA. Hierbij geldt in beginsel een minimum van 100 leden uit die studieprogramma's.
De RvA kan in dit kader besluiten studieprogramma's te combineren.
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e) De vertegenwoordigers per studieprogramma dienen afkomstig te zijn uit de
verschillende `jaargangen'. Daarbij is een jaargang gedefinieerd als de groep studenten die
in een bepaald jaar een bepaald studieprogramma op Nyenrode zijn begonnen. Iedere
jaargang heeft een jaarvertegenwoordiger.
Artikel 15.
a) Elke jaargang is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een jaarvertegenwoordiger
en, bij voorkeur, een vervanger, voor het einde van de studieperiode.
b) Indien een jaargang er niet in slaagt om tot het kiezen van een jaarvertegenwoordiger
te komen kan hij een beroep doen op het Alumni secretariaat volgens een
verkiezingsprotocol waarin procedures zijn vastgelegd. Dit protocol mag niet strijdig
zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.
c) Jaarvertegenwoordigers worden gekozen voor vier jaar. Een jaargang kan opteren voor
een periode van vijf jaar.
d) Indien art. 17 in werking treedt dienen nieuwe verkiezingen te worden gehouden
binnen de desbetreffende jaargang.
Artikel 16.
a) De RvA kan zelf behalve de volgens artikel 15 gekozen leden nog extra leden van dit
college benoemen indien dit gewenst is, doch niet meer dan 10% van de gekozen
leden.
b) De benoeming van deze extra leden geschiedt op eigen initiatief van de RvA of op
voordracht van het HB of de gezamenlijke kringbestuurders.
c) Deze extra leden worden benoemd voor de duur van het lopende verenigingsjaar
waarin zij benoemd zijn, na afloop waarvan zij aftreden, doch onmiddellijk
herbenoembaar zijn.
d) Benoeming van deze extra leden kan geschieden indien dit noodzakelijk of wenselijk is
op grond van bepaalde kwaliteiten van het te benoemen lid of indien hierdoor het
representatieve karakter van de RvA beter tot uiting komt.
e) Van deze 10% extra leden mag maximaal 5% benoemd worden als senator en
maximaal 5% als kringvertegenwoordiger in de RvA. Deze kringvertegenwoordigers
zullen door de gezamenlijke kringbestuurders zelf, al dan niet tijdens het
interkringenoverleg, gekozen worden.
f) Senatoren zijn leden die tenminste 3 jaar actief lid van het HB zijn geweest en op
grond van hun kennis en ervaring benoemd zijn tot RvA-lid.
g) In afwijking van lid c) worden senatoren voor twee jaar benoemd en
kringvertegenwoordigers voor maximaal twee jaar. Na afloop van deze periode treden
zij af, doch zijn onmiddellijk herbenoembaar.
h) Indien een kringvertegenwoordiger zich tussentijds terugtrekt als kringbestuurslid
vervalt zijn lidmaatschap.
i) Kringvertegenwoordigers kunnen zich laten vervangen door andere
kringvertegenwoordigers, doch deze hebben slechts stemrecht indien zij een
schriftelijke volmacht hebben van diegene die zij vervangen.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
Ledenvergadering delegeert, krachtens en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9d. van
de statuten van de vereniging, met ingang van heden alle haar toekomende bevoegdheden en
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Artikel 17. Het lidmaatschap van de RvA eindigt door:
a) bedanken voor het lidmaatschap van de vereniging en/of de RvA;
b) schorsing of royering van het lidmaatschap van de vereniging;
c) algehele ontbinding van de RvA;
d) overlijden.
Artikel 18. Wanneer een RvA-lid:
of tweemaal achtereen zonder bericht van verhindering en zonder plaatsvervanging afwezig
is of driemaal met bericht van verhindering zonder plaatsvervanging afwezig is tijdens een
reglementair uitgeschreven RvA-vergadering, is het RvA-bestuur gemachtigd diens RvAlidmaatschap vervallen te verklaren en een vervanger voor de resterende periode aan te
wijzen. Indien er geen gekozen vervanger is kan het RvA-bestuur een vervanger
voordragen aan de RvA-vergadering. Indien de betreffende jaargang zich niet kan vinden in
deze keuze kan de jaargang alsnog verkiezingen organiseren.
Artikel 19.
a) Algehele ontbinding van de RvA (artikel 13 van de statuten) kan geschieden hetzij op
een daartoe speciaal bijeengeroepen ALV conform artikel 9.b van de statuten, hetzij op een
volgens artikel 9.a van de statuten uitgeschreven vergadering.
In dit laatste geval dient door minimaal 25 leden uiterlijk 5 dagen voor de vergadering
schriftelijk aan de voorzitter van de ALV verzocht te worden een dergelijk voorstel op de
agenda te plaatsen. De voorzitter dient aan dit verzoek te voldoen, mits een en ander is
voorzien van een toelichting.
b)
Indien de RvA in zijn geheel wordt ontbonden, treden de op de betreffende ALV
aanwezige oudste twee leden op als waarnemend voorzitter, respectievelijk waarnemend
secretaris, tot het tijdstip dat er een nieuwe RvA is verkozen. Deze twee leden mogen niet
behoren tot de RvA of het HB.
c)
De waarnemend voorzitter en waarnemend secretaris zijn verplicht binnen 60 dagen
een ALV uit te schrijven ter benoeming van een nieuwe RvA, hierin zo nodig bijgestaan
door het HB.
d)
Voor de kandidaatstelling voor deze nieuwe RvA zijn artikel 14 en 15 niet van
toepassing. Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden bij de waarnemend secretaris,
gesteund door tenminste 5 leden en voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de
kandidaat.
Artikel 20. Bij tussentijdse vacatures in de RvA wordt hierin voorzien door de vervanger, indien
aanwezig. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van de RvA van een volgens
artikel 16 benoemd lid, kan niet van een vacature gesproken worden.
Artikel 21. Verkiezingen dienen democratisch en binnen redelijke termijn plaats te vinden.
Degene die de meeste stemmen weet te verzamelen wordt voorgedragen voor
jaarvertegenwoordiger in de RvA.Bij voor keur wordt de verkiezing van een
______________________________
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jaarvertegenwoordiger gecombineerd met de verkiezing van een vervanger. Dit kan degene
zijn die, in de rangschikking van aantal verkregen stemmen, op de tweede plaats eindigt.
Indien zich tijdens de verkiezingsprocedure problemen voordoen die niet direct binnen het
eigen jaar opgelost kunnen worden, bestaat de mogelijkheid van beroep bij het RvAbestuur. Dit kan een stembureau instellen en eventueel verder gewenste ondersteuning
verlenen.
Artikel 22. De leden van de RvA nemen deel aan de beraadslagingen en brengen hun stem uit met
inachtneming van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 23. De RvA komt binnen 150 dagen na einde boekjaar bijeen, op een door de RvAvoorzitter te bepalen plaats en datum.
Artikel 24. Op de eerste vergadering in het nieuwe verenigingsjaar van de RvA kiest dit college
uit zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris, die in functie gekozen
worden. Zij bekleden dezelfde functie in de ALV. Kandidaten worden verzocht zich ten
minste drie weken van te voren aan te melden en zich verkiesbaar te stellen, zodat dit aan
de RvA-leden ken baar kan worden gemaakt. In dezelfde vergadering, onmiddellijk na
verkiezing, vindt overdracht van bevoegdheden plaats. De afgetreden functionarissen
worden geacht de nieuw gekozenen zo lang dat nodig is bij te staan in de uitoefening van
hun functie en hen zo spoedig mogelijk alle bescheiden en eigendommen van de
vereniging, die zij onder hun berusting mochten hebben, ter hand te stellen.
Artikel 25. De RvA vergadert ten minste 2 maal per jaar.
Artikel 26. De voorzitter van de RvA heeft het recht een vergadering van dit college te beleggen.
De voorzitter is voorts verplicht een vergadering te beleggen binnen 14 dagen na ontvangst
van een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter van het HB of van een verzoek
ondertekend door ten minste 1/4 van de leden van de RvA of hun gemachtigden. Dit
verzoek zal het te behandelen onderwerp moeten omvatten alsmede een duidelijke
toelichting. Geeft de voorzitter binnen de hiervoor gestelde termijn geen gevolg aan het
verzoek, dan hebben de verzoekers zelf het recht tot het beleggen van de verzochte
vergadering over te gaan. De oproep voor de vergadering dient tijdig verzonden te worden
en de te behandelen agendapunten te bevatten.
Artikel 27. De voorzitter van de RvA leidt de vergaderingen van de RvA en van de ALV.
Artikel 28. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de vicevoorzitter; is ook
deze afwezig, dan door de secretaris. Is ook laatstgenoemde afwezig, dan wordt de
voorzitter vervangen door een door hem aan te wijzen lid of indien dit niet mocht zijn
geschied, door het in leeftijd oudst aanwezige lid van de RvA.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
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Artikel 29. De secretaris verricht alle werkzaamheden die voor het vervullen van de functie
noodzakelijk zijn.
Artikel 30. RvA-leden hebben het recht zich door middel van een schriftelijke mededeling in de
RvA te doen vertegenwoordigen door een lid uit hetzelfde jaar .
Artikel 31. De, in artikel 30 genoemde mededeling dient, voor de aanvang van een vergadering
aan het RvA-bestuur te worden gedaan. In noodgevallen kan de voorzitter van
bovenstaande bepalingen afwijken.
Artikel 32. Indien de voorzitter dit wenselijk acht, wordt bij stemmingen in een ALV of in een
vergadering van de RvA een stembureau ingesteld, bestaande uit 3 leden.
Artikel 33. Besluiten van een vergadering van de RvA zijn slechts geldig, indien tenminste 1/3
van de leden of hun gemachtigden aanwezig is.
Artikel 34. Door middel van het verenigingsorgaan of op andere wijze wordt aan alle leden
verslag gedaan van alle vergaderingen van de RvA.
Artikel 35.
a) De eerste oproep voor een vergadering van de RvA dient uiterlijk 4 weken voor de
vergadering in het bezit van alle belanghebbenden te zijn.
b) De tweede oproep dient minimaal 2 weken voor een vergadering van de RvA aan de
belanghebbenden te zijn verzonden en dient alle te behandelen punten te bevatten.
Wijziging hierin kan alleen geschieden door de voorzitter of door een aangenomen motie
van orde.
Artikel 36. De voorzitter heeft het recht in een vergadering de spreektijd aan een bepaald
maximum te binden. Ook heeft hij het recht een spreker het woord te ontnemen en
eveneens om de discussie over een bepaald onderwerp te sluiten, indien hij dit voldoende
behandeld acht.
Artikel 37. De voorzitter heeft het recht een lid voor kortere of langere tijd uit de vergadering te
doen verwijderen wegens wanordelijk gedrag of het voeren van obstructie of indien hem dit
om andere ernstige redenen wenselijk voorkomt.
Artikel 38. De voorzitter kan voorts de vergadering voor kortere of langere tijd schorsen, indien
hem dit wenselijk voorkomt.
Artikel 39. De vergadering kan bovengenoemde rechten en plichten van de voorzitter voor een
bepaald met name genoemd geval overnemen door middel van een aangenomen motie van
orde.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
Ledenvergadering delegeert, krachtens en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9d. van
de statuten van de vereniging, met ingang van heden alle haar toekomende bevoegdheden en
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Artikel 40. Een motie van orde kan slechts betrekking hebben op de vergadering, waarin zij wordt
ingediend; in de formulering dienen de datum en de plaats van de vergadering te zijn
opgenomen. Zij moeten sluiten met de woorden: "en gaat over tot de orde van de dag". Een
zodanige motie wordt schriftelijk bij de voorzitter ingediend en wordt onmiddellijk in
stemming gebracht. Discussie over een motie van orde is niet toegestaan.

Hoofdbestuur
Artikel 41.
a) Op de eerste vergadering van de RvA in het nieuwe verenigingsjaar kiest dit college uit
de leden van de vereniging een nieuw HB. Het HB bestaat uit minimaal vijf en
maximaal tien leden. Het HB bericht voor deze vergadering aan het bestuur van de RvA
uit hoeveel leden het nieuwe HB zal bestaan. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester van het HB worden in functie gekozen.
b) In de convocatie voor deze vergadering dient te worden medegedeeld of de leden van
het aftredende HB zich herkiesbaar stellen. Indien één of meer leden zich niet herkiesbaar
stellen, dient medegedeeld te worden wie het HB in hun plaats kandidaat stelt. Het HB
dient te onderzoeken of deze kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
c) Voor aanvang van de vergadering kunnen leden van de RvA eveneens kandidaten
stellen, waarvan de kandidatuur door tenminste 25 leden gesteund dient te worden.
Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden onder overlegging van een
akkoordverklaring van de kandidaat.
Artikel 42. Het lidmaatschap van het HB is onverenigbaar met dat van de RvA.
Artikel 43. Het HB treedt elk jaar af, doch is terstond herkiesbaar.
Artikel 44. De overdracht van rechten en plichten van het HB geschiedt binnen 45 dagen na de
verkiezing van het nieuwe HB, waarbij tevens alle bescheiden en eigendommen van de
vereniging, die het HB onder zijn berusting had, aan het nieuwe HB worden overgedragen.
In de periode tussen de verkiezing en de overdracht heeft het nieuwe HB het recht alle
vergaderingen van het HB en de RvA bij te wonen, doch het heeft geen stemrecht. Het
aftredende HB heeft voorts de plicht zijn opvolgers zo goed mogelijk in te werken.
Artikel 45. Het HB heeft het recht en de plicht om alle vergaderingen van de RvA zo mogelijk
voltallig bij te wonen.
Artikel 46. Het lidmaatschap van het HB kan slechts eindigen door;
a) periodiek aftreden;
b) bedanken voor het lidmaatschap van de vereniging en/of het Hoofdbestuur;
c) schorsing of royering van het lidmaatschap van de vereniging;
d) besluit van de Raad van Afgevaardigden;
e) overlijden.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
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Artikel 47. De voorzitters van de RvA en het HB hebben het recht toegang te verlenen tot hun
respectievelijke vergaderingen aan personen die geen lid zijn van het betreffende college.
Zonder toestemming van de voorzitter kunnen derden geen toegang tot deze vergadering
verkrijgen.
Artikel 48. De voorzitter van het HB leidt de beraadslagingen van dit college en vertegenwoordigt
het HB in alle aangelegenheden voor zover dit niet is opgedragen aan een ander lid.
Artikel 49. De secretaris voert de correspondentie en administratie van de vereniging voor zover
dit niet is opgedragen aan anderen. Hij is voorts verplicht van alle van hem in zijn functie
uitgaande stukken een afschrift te bewaren en voorts de werkzaamheden te verrichten, die
volgens de bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden zijn. De secretaris kan zich
doen assisteren door andere leden van het HB of door derden. In het laatste geval echter
dient de RvA hiervan in kennis gesteld te worden. In alle gevallen echter behoudt de
secretaris de volle verantwoordelijkheid.
Artikel 50. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en is verantwoordelijk
voor de financiële administratie van de vereniging. Hij kan zich doen assisteren door andere
leden van het HB of derden. In het laatste geval dient de RvA hiervan in kennis gesteld te
worden. Hij behoudt echter in alle gevallen de volle verantwoordelijkheid.
Artikel 51. Het HB telt voorts een vice-voorzitter en minstens één commissaris, die de andere
leden van dit college in hun werkzaamheden bijstaan. De vice-voorzitter staat in het
bijzonder de voorzitter terzijde en vervangt deze indien nodig.
Artikel 52. Een lid van het HB kan zijn taak en verantwoordelijkheid tijdelijk aan een ander lid
van het HB overdragen indien dit noodzakelijk of wenselijk is, onder goedkeuring van de
andere leden van het HB. Een blijvende overdracht of een algehele herverdeling van de
functies behoeft echter de goedkeuring van de RvA.
Artikel 53. Opzegging van het lidmaatschap van het HB of van de RvA geschiedt bij de secretaris
van de RvA.
Artikel 54. In tussentijdse vacatures wordt voorzien door verkiezing in een vergadering van de
RvA, die zo spoedig mogelijk gehouden dient te worden. Kandidaatstelling dient op
dezelfde wijze te geschieden als bepaald in artikel 41.
Artikel 55. Het HB komt zo vaak bijeen als de voorzitter of ten minste twee leden dit
noodzakelijk achten.
Artikel 56. Besluiten van een vergadering van het HB zijn niet geldig, indien niet ten minste de
meerderheid aanwezig is.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
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Artikel 57. Op de eerste jaarvergadering van de RvA in het nieuwe verenigingsjaar brengt het HB
verslag uit van de activiteiten van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar. Dit
verslag dient voorts een volledig en gedetailleerd overzicht van de toestand van de
financiën, van de inkomsten en uitgaven in het afgelopen jaar en een balans te bevatten. In
de najaarsvergadering wordt mededeling gedaan van de plannen voor het komende jaar en
een begroting ingediend. Na goedkeuring door de RvA dient een overzicht hiervan
schriftelijk ter kennis van alle leden van de VCV gebracht te worden.
Artikel 58. Het HB benoemt redactie en administratie van het verenigingsorgaan. Deze
functionarissen zijn derhalve ook verantwoording schuldig aan het HB.
Artikel 59. De RvA of het HB kunnen, indien noodzakelijk of wenselijk, andere functionarissen,
commissies of gemachtigden benoemen dan die in de statuten of huishoudelijk reglement
genoemd zijn. Aan deze functionarissen, commissies of gemachtigden kunnen taken
opgedragen worden, die normaliter bij het benoemende college berusten. Dit benoemende
college behoudt echter de volle verantwoordelijkheid.
Artikel 60. Functionarissen, commissies en gemachtigden, als bedoeld in artikel 58, 59 en 76,
kunnen uit hun functie ontheven worden door het college dat de benoeming verricht heeft.
Deze maatregel kan alleen genomen worden op grond van nalatigheid, wanbeheer,
wangedrag of andere handelingen, die in strijd zijn met het belang, het doel of de goede
naam van de VCV, Nyenrode en/of de NCV.
Artikel 61. Benoemingen en ontslagen als bedoeld in artikel 58, 59 en 60, die verricht zijn door
het HB dienen binnen 14 dagen na de betreffende benoeming of het ontslag ter kennis
gebracht te worden van de secretaris van de RvA.
Artikel 62. Het HB heeft de bevoegdheid om één of meer personen al dan niet lid van de
vereniging zijnde, in dienst te nemen, eventueel tegen bezoldiging en aan deze personen
een deel van zijn taken over te dragen. Besluiten met betrekking tot dit onderwerp zijn
onderworpen aan de goedkeuring van de RvA indien hierdoor de totale begroting
overschreden wordt.

Groepen / Kringen
Artikel 63. De secretaris van de RvA en de Commissaris Kringen van het HB dienen onverwijld
in kennis gesteld te worden van de oprichting van een groep of de opheffing daarvan en de
wijze waarop haar organisatie is ingericht. Een kring is een groep.
Artikel 64. De RvA beslist inzake al dan niet erkenning van de nieuw opgerichte groep op grond
van de bepalingen in de statuten of het huishoudelijk reglement; tevens heeft hij het recht
een reeds eerder gedane erkenning in te trekken.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
Ledenvergadering delegeert, krachtens en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9d. van
de statuten van de vereniging, met ingang van heden alle haar toekomende bevoegdheden en
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Artikel 65.
a) Uit zijn leden kiest elke kring een bestuur van ten minste 3 leden, die elk jaar
aftreden.
b) De secretaris van de RvA en de Commissaris Kringen van het HB dienen onverwijld
in kennis te worden gesteld van de benoeming van een bestuur en van elke wijziging
die daarin optreedt.
c) De organisatie wordt geheel aan de groep zelf overgelaten, onder inachtneming van
de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Geldmiddelen
Artikel 66.
a)
De leden van de VCV zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage aan de VCV te doen. De
hoogte van deze contributie wordt elk jaar opnieuw door de RvA vastgesteld.
b)
Een eventuele contributie, te heffen door de groepen, kan slechts worden vastgesteld
in overleg met en na goedkeuring van het HB.
Artikel 67. Het HB heeft het recht algehele of gedeeltelijke ontheffing van de onder 66 a.
genoemde plicht te verlenen.
Artikel 68. Ereleden en leden van verdienste zijn niet verplicht contributie te betalen.
Artikel 69. De RvA heeft het recht, doch niet de plicht jaarlijks een contributie voor het leven vast
te stellen. Door voldoening van dit bedrag wordt het betrokken lid geacht zijn contributie
voor de rest van zijn leven te hebben voldaan. Navordering door latere verhoging van de
contributie of terugbetaling wegens latere verlaging is niet mogelijk.
Artikel 70. Gedeeltelijke terugbetaling of vermindering van schuld wegens beëindiging van het
lidmaatschap tijdens een periode, waarvoor de contributie reeds betaald was, of nog
verschuldigd is, is niet mogelijk.
Artikel 71. Bij aanmelding voor het lidmaatschap na de aanvang van het verenigingsjaar kan in
uitzonderingsgevallen het HB een evenredige vermindering van de te betalen contributie
voor het lopende jaar toestaan.
Artikel 72. De contributie wordt jaarlijks aan de penningmeester van het HB voldaan voor een
door het HB vast te stellen datum.
Artikel 73. Het HB heeft het recht om een lid dat na 9 maanden de contributie voor het lopende
verenigingsjaar nog niet voldaan heeft, niet langer als lid van de VCV te beschouwen.
Indien het HB van dit recht gebruik maakt, heeft het echter de plicht het betreffende lid
hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
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Artikel 74. Met de middelen, die verkregen zijn uit de contributieheffing of op andere wijze,
bestrijdt het HB de uitgaven die verband houden met de activiteiten van de vereniging, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 50. De uitgaven van de groepen worden in
principe door hen zelf gedragen.
Artikel 75. Het HB kan voorts financiële steun verlenen aan andere personen of lichamen, al of
niet deel uitmakende van de vereniging, onder goedkeuring door de RvA, indien dit
bevorderlijk is voor het doel van de vereniging.
Artikel 76. Elk jaar wordt door de RvA een kascommissie benoemd bestaande uit ten minste 3
leden, waarvan er ten minste één lid dient te zijn van de RvA. Het lidmaatschap van het HB
met dat van de kascommissie is echter onverenigbaar. De benoeming van de kascommissie
geschiedt in de eerste vergadering van het nieuwe verenigingsjaar. Desgewenst kan de RvA
de kascommissie uitbreiden met een financieel deskundige, al of niet lid van de vereniging
zijnde.

Besluiten, benoemingen en stemmingen
Artikel 77. In de vergadering van enig orgaan van de vereniging geschieden besluiten en
benoemingen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten of het
huishoudelijk reglement anders bepalen.
Artikel 78. Stemmingen over personen geschieden, indien gewenst door een van de aanwezigen,
met gesloten briefjes. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
schriftelijke stemming wenselijk acht. Voorstellen over zaken en benoemingen kunnen bij
acclamatie aangenomen worden.
Artikel 79. Wanneer bij stemming de stemmen staken, vindt eenmaal herstemming plaats in
dezelfde vergadering. Staken bij de tweede stemming de stemmen nogmaals, dan beslist de
voorzitter.
Artikel 80. Blanco stemmen, schriftelijk uitgebrachte stemmen met overbodige toevoegingen en
kentekenen en gesigneerde schriftelijke stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd,
tenzij anders in de statuten is bepaald.
Artikel 81. Een RvA-lid kan behalve zijn eigen stem één stem bij schriftelijke volmacht van een
ander RvA-lid uitbrengen.
Artikel 82.
1. De leden dienen bij stemming buiten vergadering minimaal zestig dagen te hebben om hun
stem schriftelijk uit te brengen, terwijl de stembriefjes gedateerd en getekend moeten
worden.
______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
Ledenvergadering delegeert, krachtens en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9d. van
de statuten van de vereniging, met ingang van heden alle haar toekomende bevoegdheden en
taken aan de Raad van Afgevaardigden.”
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8 November 2012, inclusief veranderingen RvA-vergadering (versie 16 November Final (1))
1. Vindt stemming buiten vergadering plaats dan zijn de voorstellen niet voor amendering
door een individueel lid vatbaar. Indien echter amendementen worden ingediend door tien
leden gezamenlijk, dan dient alsnog een Algemene Ledenvergadering te worden
uitgeschreven.

Slotbepalingen
Artikel 83. De leden van de vereniging zijn verplicht het HB en de RvA naar vermogen bij te
staan bij de uitoefening van hun functie.
Artikel 84. Alle leden worden geacht de in dit huishoudelijk reglement vervatte bepalingen te
kennen.

______________________________
In de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 1993 is besloten: “De Algemene
Ledenvergadering delegeert, krachtens en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9d. van
de statuten van de vereniging, met ingang van heden alle haar toekomende bevoegdheden en
taken aan de Raad van Afgevaardigden.”
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