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Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van
Haarlemmermeermuseum De Cruquius.
2. Zij is gevestigd te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer.
3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt hierna ook aangeduid als “de
vereniging”.
Doel en Middelen
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de bloei van de Stichting
Haarlemmermeermuseum De Cruquius en het door deze stichting
geëxploiteerde Cruquius Museum en Historisch Museum alsmede het
behouden en vastleggen van de historie van Haarlemmermeer ("MeerHistorie").
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het wekken van belangstelling voor en het stimuleren van de activiteiten
van deze stichting en deze musea en werkgroep;
b. het bijeenbrengen van gelden en het beschikbaar stellen daarvan aan de
Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius, al dan niet vergezeld
van een aanwijzing voor de besteding ervan;
c. het organiseren van lezingen en excursies;
d. het verlenen van andere vormen van steun aan genoemde stichting.
Artikel 3
De middelen van de vereniging bestaan uit:
1. de jaarlijkse bijdrage van de leden;
2. schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatst alleen kunnen worden
aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
3. renten; en
4. toevallige baten.
Leden
Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit:
a. gewone leden;
b. jeugdleden;
c. beschermende leden; en
d. ereleden.
2. Gewone leden zijn uitsluitend natuurlijke personen, Jeugdleden zijn gewone
leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Beschermende
leden zijn bedrijven en/of instellingen. Ereleden zijn zij die zich ten opzichte
van de vereniging of het door de vereniging nagestreefde doel bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt, Zij worden benoemd door de algemene
ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
Artikel 5

96066

1.

2

Het lidmaatschap eindigt:
a. voor natuurlijke personen: door overlijden, door onder curatelestelling,
door opzegging of door royement;
b. voor rechtspersonen: door ontbinding, door opzegging of door royement.
2. Het lidmaatschap eindigt ook als hetzij van het lid hetzij van de vereniging in
redelijkheid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden door schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris van het bestuur, niet langer dan twee maanden
vóór het einde van het verenigingsjaar. Royement kan plaatsvinden door het
bestuur in alle gevallen dat het desbetreffende lid zijn of haar verplichtingen
jegens de vereniging niet of niet naar behoren nakomt.
Bestuur
Artikel 6
Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, welke door de
algemene ledenvergadering worden gekozen uit de gewone leden, de
beschermende leden, die natuurlijk persoon zijn en de vertegenwoordigers van de
beschermende leden die rechtspersoon zijn. De voorzitter van het bestuur wordt in
functie gekozen. De algemene ledenvergadering kan een bestuurder schorsen of
ontslaan.
Artikel 7
De leden van het bestuur hebben zitting voor de tijd van drie jaren. Zij treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende leden zijn
terstond herkiesbaar.
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van
de vereniging en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken.
2. Het bestuur kan, voorzover dat voor een goede afwikkeling van zijn taken
noodzakelijk is, bepaalde omschreven bevoegdheden aan een of meer van zijn
leden delegeren.
3. De vereniging wordt vertegenwoordigd, hetzij door het bestuur, hetzij door
twee personen die de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester
hebben.
Artikel 9
1. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien ten minste vier van zijn leden
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het bestuur neemt besluiten met volstrekte meerderheid, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Artikel 10
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht, doch ten
minste driemaal per jaar.
2. De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk of per e-mail
geconvoceerd door de secretaris met inachtneming van een termijn van ten
minste twee weken.
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Artikel 11
1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging
en met de opstelling van de jaarstukken, te weten de balans en de staat van
baten en lasten.
3. Goedkeuring van de jaarrekening strekt het bestuur tot decharge over het
betreffende verenigingsjaar.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 12
Uiterlijk in de maand mei van ieder jaar zal de jaarlijkse algemene
ledenvergadering worden gehouden, waarin in ieder geval de volgende
onderwerpen zullen worden behandeld:
a. het jaarverslag van de secretaris;
b. de rekening en verantwoording van het financiële beheer aan de hand van de
door de penningmeester overgelegde jaarstukken van het vorige
verenigingsjaar;
c. de verkiezing van nieuwe bestuursleden;
d. het voorstel van het bestuur tot vaststelling van de minimum-contributie voor
het volgende verenigingsjaar.
Artikel 13
1. Indien ten minste vier leden van het bestuur dan wel ten minste tien leden van
de vereniging schriftelijk daartoe de wens te kennen geven zal het bestuur
eveneens een algemene ledenvergadering beleggen.
2. De convocatie voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of
per e-mail door de secretaris met inachtneming van een termijn van ten
minste twee weken.
3. In de algemene ledenvergadering wordt door ieder lid één stem uitgebracht.
4. De algemene ledenvergadering neemt besluiten met volstrekte meerderheid,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
Huishoudelijk reglement
Artikel 14
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en
wijzigen dat geen bepalingen zal bevatten, die strijdig zijn met deze statuten.
Kascommissie
Artikel 15
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit
ten minste twee leden. Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met
de functie van bestuurder. De kascommissie onderzoekt de jaarstukken van het
dan lopende verenigingsjaar en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag
van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en haar
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging ter beschikking
te stellen.
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Algemene bepalingen
Artikel 16
1. Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan worden
besloten door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
Het voorstel kan slechts worden aangenomen indien een meerderheid van ten
minste twee/derde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor
verklaart.
2. De convocatie voor een algemene ledenvergadering, waarop een voorstel
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel op de agenda is geplaatst, dient te
geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste één maand.
Artikel 17
Bij ontbinding van de vereniging beslist de algemene ledenvergadering over de
bestemming van het vermogen van de vereniging. Hierbij dient zoveel mogleijk
rekening te worden gehouden met het in artikel 2 van deze statuten omschreven
doel van de vereniging.
Artikel 18
Aangelegenheden waarover noch deze statuten noch het huishoudelijk reglement
een uitspraak doen, worden bij beslissing van het bestuur geregeld.

