STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN".
2. Zij is gevestigd te Utrecht.
DUUR
Artikel 2
De vereniging is op eenendertig maart negentienhonderdvierentachtig opgericht en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel:
a. de kennis over Noorwegen in de ruimste zin te verbreiden;
b. het bevorderen van wederzijds begrip tussen en het aangaan van vriendschappelijke betrekkingen
met inwoners van Nederland en Noorwegen.
MIDDELEN
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten en/of tentoonstellingen, uitwisseling van kennis en ervaringen in
de ruimste zin des woords.
b. het onderhouden van contacten met instanties, verenigingen, stichtingen en bedrijven in ons land
welke een directe of indirecte relatie met Noorwegen hebben.
c. in het algemeen alle wettige middelen welke de doelstelling beter gestalte kunnen geven.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5
De vereniging bestaat uit gewone leden, jeugdleden, ereleden en donateurs. Uitsluitend gewone leden
hebben stemrecht op de ledenvergadering. Jeugdleden zijn zij, die nog niet de leeftijd van zeventien jaar
hebben bereikt.
AANMELDING
Artikel 6
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de vereniging.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschied door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.
BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen die door de algemene
vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid
2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK - LIDMAATSCHAPSCHORSING
Artikel 9
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd
is: door het eindigen van een lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 10
1. De algemene ledenvergadering wijst uit de gekozen bestuursleden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester aan. Voor ieder van delen kan door en uit het bestuur een plaatsvervanger
worden gekozen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van
een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats aan de orde komt.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening
en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering
-de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12;
b. voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten-minste vijftien leden verplicht tot het bijeenroepen
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek

binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan door oproeping of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd
is, veel gelezen dagblad.
HUISHOUDELIJK reglement
Artikel 14
Bij het huishoudelijk reglement door de algemene ledenvergadering worden nadere voorschriften gegeven
met betrekking tot onder andere:
a. het verkrijgen van het lidmaatschap;
b. rechten en verplichtingen van de gewone leden, jeugdleden, ereleden en donateurs;
c. de jaarlijkse contributie en donaties;
d. verkiezingen en aftreding van de bestuursleden;
e. nieuwsbulletin casu quo verenigingsblad;
f. controle op de geldmiddelen;
g. stemtechnieken;
h. en eventuele andere onderdelen die niet statutair zijn vastgelegd.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.
STATUTENWIJZIGING

Artikel 15
Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd in een algemene ledenvergadering, waarin ten minste
drievierde van het aantal leden aanwezig is en met ten minste tweederde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
Indien minder dan de vereiste drievierde van het aantal leden aanwezig is, dan kan op een volgende
algemene ledenvergadering de statutenwijziging aanvaard worden met ten minste tweederde van geldig
uitgebrachte stemmen van de dan aanwezige leden.
Het voorstel tot wijziging van de statuten moet in de oproepingsbrief uitdrukkelijk omschreven worden.
Wijzigingen treden niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING

Artikel 16
Ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering, waar ten minste
drievierde van het aantal leden aanwezig is en met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Indien minder dan de vereiste drievierde van de leden aanwezig is, kan op een volgende algemene
ledenvergadering de vereniging ontbonden worden met ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen van de dan aanwezige leden.
Gedurende de ontbinding blijft het bestuur in functie.
Bij het besluit tot ontbinding en opheffing wordt door de vergadering een vereffenaar, zijnde een niet-lid,
aangewezen die zich belast met de afwikkeling van de zaken der vereniging.
Hij/zij dient de resterende gelden te bestemmen overeenkomstig de doelstelling van de vereniging of in de
vorm van een schenking toe te laten komen aan een vereniging en/of instelling die hieraan beantwoordt.

SLOTBEPALING

Artikel 17
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

