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Statuten 
voor de 

 

Societeit “ De Club “ 
Gevestigd te Hillegom 

 

De sociëteit ‘De Club’ is juridisch een vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid en is opgericht op 29 februari 1924. De statuten 
vervangen het reglement, zoals dat is vastgesteld  in de algemene 
vergadering van sociëteit op 27 augustus 1941.   
 
Artikel 1: Naam en zetel   
De sociëteit draagt de naam ‘De Club’ en is gevestigd in Hillegom.   
 
Artikel 2: Doel   
De sociëteit heeft ten doel de gezelligheid onder haar leden te 
bevorderen.  Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden 
van wekelijkse sociëteit avonden.   
 
Artikel 3:Leden   
Artikel 3.1   
De sociëteit telt alleen mannelijke leden.   
 
Artikel 3.2  Om lid te kunnen worden behoort men:   
a) de leeftijd van 30jaar te hebben bereikt, met dien verstande dat 
ontheffing van deze leeftijdsgrens mogelijk is, mits alle 5 bestuursleden 
daarmee instemmen.   
b) gedurende de laatste drie jaar niet als lid te zijn geroyeerd   
c) gedurende het laatste jaar niet te zijn geweigerd als lid van de 
sociëteit.   
 
Artikel 4: Nieuwe leden   
Artikel 4.1  
Nieuwe leden kunnen alleen worden aangenomen door het  bestuur van 
de sociëteit, op voordracht van tenminste twee leden, die — alvorens 
iemand als aankomend lid te kunnen introduceren — toestemming dienen 
te hebben van het bestuur. Deze twee leden wijzen het aankomend lid op 
de geldende normen en waarden c.q. gedragscode binnen de 
sociëteit.  Bestuursleden kunnen geen voordracht doen voor een nieuw 
aankomend lid.   
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Artikel4.2 .  
Nieuwe leden kunnen slechts worden aangenomen in een vergadering van 
het bestuur van de sociëteit, te houden op de eerste woensdag van elk 
kwartaal. 
 
Artikel4.2.a  
Het aankomend lid dient tenminste driemaal de sociëteitsavond te hebben 
bezocht, zulks in tegenwoordigheid van tenminste één der voordragers, 
die het aankomend lid als zodanig aan de leden van de sociëteit zal 
moeten voorstellen, zodat duidelijk zal blijken dat sprake is van een 
aankomend lid en niet van een gast.   
Artikel 4.2.b   
Alle leden dienen schriftelijk voor, tijdens of na de kennismakingsavonden 
over de voordracht te zijn ingelicht en in de gelegenheid zijn gesteld hun 
bezwaren tegen de toelating kenbaar te maken.  
Artikel 4.3   
De ingediende mondelinge of schriftelijke bezwaren zullen door het 
bestuur als zeer vertrouwelijk worden behandeld.  
Artikel 4.4   
Het bestuur zal de bezwaren zwaar moeten laten wegen bij zijn beslissing 
over de toelating.   
Artikel 4.5   
Over het besluit van het bestuur, hoe dat ook moge uitvallen, staat geen 
beroep open bij de algemene vergadering.  
Artikel 4.6   
Het besluit zal zo spoedig mogelijk aan het aankomend lid en aan de 
leden van de sociëteit worden meegedeeld.   
 
Artikel 5: Beëindiging lidmaatschap   
Het lidmaatschap eindigt:   
a) door schriftelijke opzegging aan het bestuur   
b) door overlijden   
c) door opzegging door het bestuur wanneer het betrokken lid zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging met gevergd kan worden het 
lidmaatschap ter laten voortduren. Tegen dit besluit kan het betrokken lid 
één maand na het bestuursbesluit in beroep gaan bij de algemene 
vergadering door middel van een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Tot 
de uitspraak van de algemene vergadering is het betrokken lid geschorst. 
 
Artikel 6: Ereleden 
Onder ereleden wordt verstaan diegenen die zich buitengewoon 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de sociëteit en daartoe, op voorstel 
van het bestuur of vijf leden van de sociëteit, door de algemene 
ledenvergadering met algemene stemmen worden benoemd. Ereleden 
hebben dezelfde bevoegdheid ais de leden.   
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Artikel 7: Gasten   
Het is ieder lid van de sociëteit toegestaan met één mannelijke gast of 
maximaal met twee mannelijke gasten de sociëteitsavond te bezoeken. 
Onder de verplichting zijn gast(en) als zodanig voor te stellen aan 
diegenen met wie hij en/of zijn gast(en) die avond in contact treedt 
(treden). Wenst een lid met dezelfde persoon/personen als gast 
regelmatig de sociëteitsavonden te bezoeken, dan is vooraf toestemming 
nodig van het bestuur.   
 
Artikel 8: Contributie   
Jaarlijks wordt door de algemene ledenvergadering de contributie voor het 
komend jaar vastgesteld. Ereleden betalen geen contributie. De 
contributie dient voor 1 april van het verenigingsjaar te zijn betaald.  Voor 
nieuwe leden gaat de contributie in op de eerste van de maand waarin zij 
als lid van de sociëteit zijn aangenomen. Zij betalen voor elke maand van 
het lopende verenigingsjaar het 1/ 12 gedeelte van de voor dat jaar 
vastgestelde contributie. Bovendien dienen de nieuwe leden, na 
aanneming ais lid, éénmalig een bedrag te voldoen gelijk aan de helft van 
de jaarcontributie voor het verenigingsjaar. Bij beëindiging van het 
lidmaatschap wordt geen contributie gerestitueerd. Het bestuur is met 
algemene stemmen bevoegd een lid van de sociëteit geheel of gedeeltelijk 
vrij te stellen van contributie zonder daarvoor verantwoording 
verschuldigd te zijn aan de algemene ledenvergadering.   
 
Artikel 9: Bestuur   
Artikel 9.1   
Het bestuur bestaat uit vijf personen, die door de algemene 
Ledenvergadering uit de leden worden benoemd.   
Artikel 9.2   
Het bestuur is verplicht bij de oproeping voor de algemene 
ledenvergadering. waarin een bestuurslid moet worden benoemd. mede te 
delen wie het ais bestuurslid voordraagt.  
Artikel 9.3   
De algemene Ledenvergadering is niet aan deze voordracht gebonden en 
is bevoegd andere kandidaten voor het bestuur voor te dragen. Deze 
voordracht dient zeven dagen voor aanvang van de algemene 
ledenvergadering bekend te zijn bij het bestuur. Na die tijd kunnen geen 
nieuwe kandidaten worden voorgedragen.   
Artikel 9.4   
Zijn er meer voordrachten dan geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten.   
 
Artikel: 10 Bestuurslidmaatschap   
Artikel10.1   
Elk bestuurslid kan te allen tijde als bestuurslid - dus niet als lid van de 
sociëteit - door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of 
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geschorst. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt 
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  
 
Artike|10.2   
Jaarlijks treedt één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te 
stellen rooster. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar.   
Artike|10.3   
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:   
a) door beëindiging van het lidmaatschap van de sociëteit  
b) door bedanken   
 
Artikel 11: Bevoegdheden bestuur   
Artikel 1 1.1   
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice- voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. Het overgebleven lid van het bestuur is 
zowel plaatsvervangend secretaris als plaatsvervangend 
penningmeester.   
Artikel 11 .2   
Het bestuur is belast met het besturen van de sociëteit.  
Artikel 11.3   
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht er zorg voor te dragen dat in de 
eerstvolgende algemene Ledenvergadering in de vacature(s) wordt 
voorzien.    
Artikel 11.4   
Voor belangrijke besluiten, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van de avond 
waarop en de plaats waar de wekelijkse sociëteitsavonden worden 
gehouden, is goedkeuring nodig van de algemene Ledenvergadering. Voor 
de overige bijzondere avonden ligt de bevoegdheid bij het bestuur. 
Artikel 1 1.5 In en buiten rechte wordt de sociëteit vertegenwoordigd door 
twee gezamenlijk optredende bestuursleden.   
 
Artikel 12 De algemene vergadering:  
Artikel 12.1  
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 
toe, welke niet door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  
Artikel 12.2  
Jaarlijks in de maand december wordt een algemene ledenvergadering — 
de jaarvergadering — gehouden. In de jaarvergadering komen onder 
meer aan de orde:  
a) de notulen van de vorige algemene ledenvergadering  
b) het jaarverslag inzake het afgelopen verenigingsjaar  
c) het verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar 
met vaststelling van de contributie over het komende verenigingsjaar  
d) het verslag van de kascommissie en de benoeming van een nieuw lid 
voor de kascommissie, een en ander als bedoeld in art. 17 van deze 
statuten.  
e) voorziening in eventuele vacatures in het bestuur  
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f) voorstellen van het bestuur en/of leden, aangekondigd bij de oproeping 
van de vergadering.  
Artikel 12.3  
Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het 
bestuur dit als wenselijk oordeelt of de statuten dit voorschrijven.  
Artikel 12.4  
Voorts is het bestuur verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te 
roepen op een termijn van ten hoogste vier weken indien vijf leden van de 
sociëteit dit schriftelijk verzoeken. Wordt aan dat verzoek, binnen veertien 
dagen, geen gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig art. 16 van deze 
statuten.   
 
Artikel 13: Toegang tot en stemmen bij de algemene 
ledenvergadering   
Artikel 13.1  Alleen niet geschorste leden hebben toegang tot de 
algemene ledenvergadering. 
Artikel 13.2  Over toelating van anderen beslist de algemene leden- 
vergadering   
Artikel 13.3  Een lid kan zijn stem, door een schriftelijk daartoe 
gemachtigd ander lid, uitbrengen.   
 
Artikel 14.1:Voorzitterschap en notulering bij de algemene 
ledenvergadering   
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 
sociëteit of, bij zijn afwezigheid, door de vicevoorzitter. Is ook deze 
afwezig, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur 
aan te wijzen, als voorzitter op.   
Artikel 14.2  Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering 
worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger notulen gemaakt, welke 
door de voorzitter en de secretaris in de volgende algemene 
ledenvergadering, na goedkeuring door de leden, worden vastgesteld en 
ondertekend.  Zijn bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering 
geen notulen van de vorige vergadering bijgesloten, dan dienen deze 
notulen in de vergadering, waarin zij moeten worden goedgekeurd, 
vastgesteld en ondertekend, geheel door de secretaris of zijn 
plaatsvervanger worden voorgelezen.   
 
Artikel 15: Stemmingen   
Artikel 15.1   
Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle  besluiten van de 
algemene ledenvergadering genomen  met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen,  waarbij ieder lid één stem uitbrengt.   
Artikel 15.2   
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.   
Artikel 15.3   
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen. wordt herstemd tussen die twee personen 
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die de meeste stemmen hebben verkregen. Heeft bij deze herstemming 
nog niemand de volstrekte meerderheid, dan beslist het lot wie van 
beiden is gekozen. 
Artikel 15.4  
Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de  verkiezing 
van personen, dan is dit voorstel verworpen.  
Artikel 15.5   
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één van de 
stemgerechtigden of een meerderheid van de vergadering vóór de 
stemming een schriftelijke stemming verlangt.   
 
Artikel 16: Oproep ter vergadering   
Artikel 16.1   
De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het 
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, geadresseerd aan de leden 
op het adres dat door de leden is opgegeven.   
Artikel 16.2   
De termijn van de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.   
Artikel 16.3   
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze statuten.   
 
Artikel 17: rekening en verantwoording   
Artikel 17.1   
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.     
Artikel 17.2   
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de sociëteit 
zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de financiële 
rechten en verplichtingen kunnen worden aangetoond.   
Artikel 17.3   
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2 van deze statuten brengt 
de penningmeester of zijn plaatsvervanger tijdens de jaarvergadering 
verslag uit over de ontvangsten en uitgaven over het afgelopen en zo 
mogelijk over het lopende verenigingsjaar en geeft een overzicht van de 
financiële toestand van de sociëteit. Daarbij legt hij rekening en 
verantwoording af.   
Artikel 17.4   
De algemene ledenvergadering wijst in haarjaarvergadering vanuit de 
leden iemand aan die zitting zal nemen in een kascommissie, bestaande 
uit twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het 
bestuur heeft de plicht een lid voor deze kascommissie aan te zoeken en 
voor te dragen.   
Artikel 17.5   
De penningmeester of zijn plaatsvervanger is verplicht om in de periode 
van één maand vóór de jaarvergadering de beide, dan in functie zijnde 
leden van de kascommissie, bijeen te roepen om hen in de gelegenheid te 
stellen zijn boekhouding te controleren.   
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Artikel 17.6   
In de daarop volgende jaarvergadering brengt de kas- commissie verslag 
uit van zijn bevindingen aan de algemene ledenvergadering.   
Artikel 17.7   
Het bestuur dient alle bescheiden tenminste tien jaar te bewaren.   
 
Artikel 18: Statutenwijziging   
Artikel 18.1   
Bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering, waarin een 
statutenwijziging aan de orde komt, zal zowel het voorstel  daartoe als 
ook de nieuwe gewijzigde tekst moeten worden meegedeeld.   
Artikel 18.2   
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/ derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van 
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van alle 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken 
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over 
het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan 
worden  besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/ derde 
van de uitgebracht stemmen.   
 
Artikel 19: Ontbinding  
Artikel 19.1   
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering, mits bij de oproeping tot de algemene 
ledenvergadering het voorstel tot ontbinding is meegedeeld. 
Artikel 19.2  
Overigens is het hiervoor in artikel 18 lid 2 bepaalde 
van  overeenkomstige toepassing.   
Artikel 19.3  
Het batig saldo vervalt, na vereffening, aan diegenen die ten tijde van het 
besluit tot ontbinding lid van de sociëteit waren. Ieder van hen ontvangt 
een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere 
bestemming aan het  batig saldo worden gegeven.   
 
Artikel 20: Huishoudelijk reglement   
Artikel 20.1  
De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement 
vaststellen.   
Artikel 20.2  
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de  statuten.   
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Aldus besloten in de jaarlijkse algemene ledenvergadering d.d. 16 
december 2009.   
 
Namens het bestuur van sociëteit ‘De Club’   
 
C.A.A. Jongbloed       K.M. Slootweg  
voorzitter       secretaris 


