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artikel 1. 

Over naam en zetel. 

1. De vereniging draagt de naam: Studiegroep China Filatelie. 

2. Zij is gevestigd in de gemeente 's Gravenhage. 

 

artikel 2. 

Over doel en werkwijze 

1. De vereniging heeft ten doel: 
a. door besprekingen en voorlichting de kennis der filatelie van 

China te vergroten. 

b. het de leden in de gelegenheid stellen hun filatelistische 
verzamelingen uit te breiden. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het houden van voordrachten, vergaderingen, ruilbijeenkomsten, 

tentoonstellingen, veilingen, alsmede het uitgeven van een 

periodiek orgaan; 

b. het samenwerken met andere verenigingen, nationaal en 
internationaal, die een gelijkwaardig doel nastreven; 

c. alle overige wettige middelen die haar hiertoe ten diensten staan. 
 

 

artikel 3. 

Over duur en verenigingsjaar. 

 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

 

artikel 4. 

Over leden en donateurs. 

 

De verenging kent: 

a) leden; 
b) ereleden; 
c) donateurs; 
d) aspirant-leden. 
 

 

artikel 5. 

Over leden. 

1a. Leden dienen de leeftijd van achttien jaar bereikt te hebben. 

1b. Aspirant-leden hebben de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt.  

2. Zij, die lid wensen te worden, melden dit aan de secretaris van de 
vereniging. 

3. De namen van kandidaat-leden worden ter kennis van leden gebracht. 
4. Zijn binnen veertien dagen, na kennisgeving, geen schriftelijke, van een 

motivatie voorziene bezwaren tegen het lidmaatschap ingebracht, dan 

wordt het kandidaat-lid ingeschreven als lid. 

5. Bij bezwaren tegen een kandidaat-lid wordt zijn/haar kandidatuur ter 
stemming voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Alvorens tot 

stemming over te gaan heeft het kandidaat-lid het recht zijn/haar 

standpunt te verwoorden en zo nodig te onderbouwen met de, door 

zijn/haar wenselijk geachte middelen. Een dergelijk kandidaat-lid 

ontvangt van bestuurs wege een schriftelijke uitnodiging tot het 
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bijwonen van de vergadering. Deze uitnodiging wordt tegelijkertijd 

verzonden met de uitnodigingen van de leden en ereleden. 

6. Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse, door de algemene 
vergadering jaarlijks vast te stellen, bijdrage.  

 

artikel 6. 

Over ereleden. 

1. Ereleden zijn zij die zich in het belang van de vereniging 
verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene 

vergadering, op voordracht van het bestuur zijn benoemd. 

2. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. 
3. Ereleden hebben alle rechten, die leden ook hebben. 

 

artikel 7. 

Over donateurs 

1. Donateurs zijn zij die door een eenmalige of periodieke gift in geld of 
natura het werk van de vereniging ondersteunen. 

2. Donateurs hebben het recht de vergaderingen of andere door de vereniging 
georganiseerde evenementen vrijelijk bij te wonen en, indien zij dit 

wensen, hun mening rechtstreeks of via door hen gemachtigde(n) kenbaar 

te maken. 

3. Donateurs hebben geen stemrecht. 
4. Royement van donateurs. 

Donateurs kunnen niet geroyeerd worden. Wel is het bestuur gerechtigd 

donaties te weigeren, die haars inziens het belang van de vereniging op 

enigerlei wijze kunnen schaden. 

 

artikel 8. 

Over het lidmaatschap. 

 

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 

1. een schriftelijke opzegging aan de secretaris. 
Deze dient te geschieden, uiterlijk in de maand november, voorafgaand 

aan een nieuw verenigingsjaar. 

2. overlijden. 
3. royement. 

 

artikel 9. 

Over royement 

 

Royement van een lid vindt plaats door de algemene ledenvergadering op 

voordracht van het bestuur. 

Het bestuur is gerechtigd een lid te schorsen tot de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering, alwaar zij het lid tot royement zal voordragen. 

Alvorens tot schorsing over te gaan dient het bestuur het betreffende lid 

per aangetekend schrijven, onder opgave van redenen te waarschuwen, dat men 

voornemens is tot schorsing en voordracht tot royement over te gaan en het 

betreffende lid voor een periode van tenminste vier weken in de gelegenheid 

te stellen de gronden, die tot schorsing c.q. royement aanleiding geven, 

weg te nemen. 
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Voordracht tot royement kan alleen plaatsvinden: 

a) Wegens niet betaling van de contributie of andere financiële 
verplichtingen ten aanzien van de verenging. 

b) Wegens handelingen in strijd met het doel en de belangen van de 
vereniging, dit ter beoordeling van het bestuur. 

 

artikel 10. 

Over het bestuur, benoemingen. 

 

1. De algemene jaarvergadering kiest uit haar leden een bestuur van 
tenminste vijf personen en ten hoogste negen personen. 

2. Het bestuur kist uit haar midden tenminste een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. 

3. Een kandidaat-bestuur zal de algemene ledenvergadering tenminste 
aangeven welk lid zij uit haar midden voornemens is tot voorzitter te 

kiezen. 

4. De algemene ledenvergadering heeft het recht, met gewone meerderheid van 
stemmen, de benoeming van een bepaald bestuurslid in een bepaalde 

functie te weigeren of te amenderen. 

5. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon 
verenigd zijn. 

6. Wanneer bij ontstentenis van één of meer bestuursleden het aantal 
bestuursleden even wordt of minder dan vijf bedraagt, is het bestuur 

gerechtigd tussentijds uit de leden van de vereniging een bestuurslid 

voor te dragen. Dit bestuurslid kan in een gewone ledenvergadering 

gekozen worden, doch kan door het bestuur eerst benoemd worden in de 

functie van voorzitter, secretaris of penningmeester, nadat de algemene 

ledenvergadering de benoeming tot bestuurslid goedgekeurd heeft. 

 

 

artikel 11. 

Over het bestuur, einde bestuurslidmaatschap 

 

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt uiterlijk drie jaar na datum van 
benoeming. 

2. Een bestuurslid is herkiesbaar. 
3. Een bestuurslidmaatschap eindigt door het schriftelijk bedanken voor een 

bestuursfunctie. 

4. Een bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden. 
5. Indien één of meer bestuursleden het vertrouwen van de overige leden van 

het bestuur verliest, zijn deze gerechtigd, mits met algemene stemmen, 

dit bestuurslid van zijn of haar taken te ontheffen tot de volgende 

algemene ledenvergadering. Een dergelijk bestuurslid verliest zijn/haar 

functie echter niet totdat hij/zij door de algemene ledenvergadering 

gedéchargeerd is. 

6. Een gewone ledenvergadering is bevoegd het bestuur te verzoeken een 
bestuurslid van zijn/haar taken, doch niet van zijn/haar functie, te 

ontheffen tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het bestuur is 

gebonden inhoud te geven aan dergelijk verzoek. 

7. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het 
bestuur bevoegd. 
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8. De bestuursfunctie van voorzitter, penningmeester en secretaris eindigt, 
anders dan door overlijden, eerst na décharge door de algemene 

ledenvergadering. 

 

 

Artikel 12. 

Over het bestuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 

1. Behoudens de beperking van de statuten is het bestuur belast met het 
behartigen en op juiste wijze inhoud geven aan de belangen van de 

vereniging. 

Uit dien hoofde is het bestuur verantwoordelijk voor een goed beheer van 

het vermogen van de vereniging en dient zij zodanig aantekening te 

houden dat daaruit te aller tijde haar rechten en verplichtingen kan 

worden gekend. 

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van een gewone 
meerderheid van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten 

van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging 

zich als borg als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een 

derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen 

derden beroep worden gedaan. 

3. Namens het bestuur zijn voorzitter, secretaris en penningmeester 
individueel gemachtigd de vereniging in en buite rechte te 

vertegenwoordigen. 

4. Het bestuur kan zelfstandig op, voor het bestuur bindend, verzoek van de 
algemene ledenvergadering in bepaalde gevallen de individuele 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van voorzitter, secretaris en 

penningmeester limiteren of aan voorwaarden verbinden. 

5. Het bestuur kan uit haar midden of uit de leden van de vereniging 
functionarissen kiezen, die verantwoordelijk zijn voor bepaalde 

activiteiten. Een niet-limitatieve opsomming van deze functionarissen 

is: rondzendleider, (hoof)redacteur van het bulletin, bibliothecaris, 

veilingmeester, hoofdafdeling aankopen en personen verantwoordelijk voor 

een bepaald project van de studiegroep.  

6. De algemene ledenvergadering kan het bestuur een bindend advies geven 
inzake benoeming en functioneren van de onder artikel 12, lid 5 genoemde 

functionarissen. 

7. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of degene die hem 
als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst 

acht(en), maar minstens eenmaal per jaar. 

8. De voorzitter c.q. de secretaris roept op tot vergaderingen. De 
secretaris maakt van het ter vergadering verhandelde en besloten notulen 

op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. 

Bij afwezigheid van de voorzitter fungeert de vicevoorzitter als 

voorzitter. 

Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te 

reiken kopie van de notulen. 

9. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een, schriftelijk 
gevolmachtigd, ander bestuurslid ter bestuursvergadering te doen 

vertegenwoordigen. 
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artikel 13. 

Over de vergaderingen 

1. Aan de algemene ledenvergaderingen komt in de vereniging alle 
bevoegdheden toe die niet door de wet of door statuten aan het bestuur 

zijn overgedragen. 

2. Tenminste éénmaal per jaar roept het bestuur een algemene 
ledenvergadering bijeen. 

3. De oproeping geschiedt schriftelijk, onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen, aan de adressen van de leden, ereleden, kandidaat-leden, en 

donateurs, alsmede aan die personen, waarvan het bestuur of leden en 

ereleden het wenselijk achtten dat zij op de algemene vergadering 

aanwezig zijn. 

4. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag van de 
oproeping en van de vergadering niet meegerekend.  

5. Het bestuur is gehouden binnen vijf weken een algemene ledenvergadering 
bijeen te roepen indien tenminste tien leden of ereleden daar hiertoe 

schriftelijk verzoeken. 

6. Bij het oproepen van deze algemene ledenvergadering wordt hetgeen in 
artikel 13, lid 3 en 4 bepaald is in acht genomen. 

7. Bij in gebreke blijven van het bestuur tot het oproepen van een algemene 
ledenvergadering conform artikel 13, lid 5, zijn tenminste tien gewone 

of ereleden gerechtigd een algemene ledenvergadering conform het 

gestelde in artikel 13, lid3 en 4, bijeen te roepen. De gemaakte kosten 

voor de oproeping, mits in alle redelijkheid, dit ter beoordeling van de 

algemene ledenvergadering, kome ten laste van de vereniging. 

8. Naast de algemene ledenvergadering komt de vereniging zo vaak bijeen als 
het bestuur wenselijk acht. Deze vergaderingen worden gewone 

ledenvergaderingen genoemd. 

9. Naast het in artikel 13, lid 8 bepaalde, is het bestuur gehouden de 
vereniging in gewone ledenvergadering bijeen te roepen indien tenminste 

10 stemgerechtigde leden, of, indien het ledental minder dan 200 

bedraagt, tenminste 10 procent van de stemgerechtigde leden, onder 

opgave van redenen, dit wenselijk acht.  

 

 

artikel 14. 

Over de verslaggeving. 

 

1. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur bij monde van de 
secretaris onder overlegging van een jaarverslag verantwoording af over 

het gevoerde algemene beleid. 

2. Tijdens de algemene ledenvergadering legt het bestuur bij monde van de 
penningmeester onder overlegging van een staat van baten en lasten, een 

balans, en een begroting verantwoording af over het gevoerde beleid en 

maakt zij melding van het te voeren financieel beleid. 

3. De algemene ledenvergadering benoemt elke twee jaar uit haar leden een 
kascommissie, die de rekening en verantwoording van het bestuur 

onderzoekt en schriftelijk verslag over haar bevindingen uitbrengt aan 

de algemene ledenvergadering. 

4. Leden van de kascommissie zijn ten hoogste tweemaal herkiesbaar. 
5. Indien het gevoerde beleid naar genoegen gevoerd is déchargeert de 

algemene ledenvergadering het bestuur. 
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6. Indien het gevoerde beleid van het bestuur of van een individueel 
bestuurslid niet naar genoegen van de algemene ledenvergadering gevoerd 

is, dient zij dit kenbaar te maken door middel van een motie van 

wantrouwen. 

In een dergelijk geval zal de algemene ledenvergadering de overige 

bestuursleden, c.q. een nieuwe benoemd bestuur, verzoeken na te gaan 

onder welke voorwaarden het gewraakte bestuurslid of bestuur, décharge 

verleend kan worden. En daartoe strekkend advies zal in de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering door het bestuur aan de leden voorgelegd 

worden. 

 

 

artikel 15. 

Over de besluitvorming 

 

1. Alle besluiten in de vergaderingen worden met  tweederde meerderheid 
genomen. 

2. Besluiten, voor zover niet in de statuten anders bepaald, kunnen in alle 
gewone ledenvergaderingen genomen worden. 

3. Besluiten genomen in de ledenvergaderingen hebben slechts rechtskracht, 
indien deze vergaderingen tot stand zijn gekomen zijn met i9n achtneming 

van hetgeen in artikel 13 is bepaald. 

4. Het is individuele leden toegestaan, mits vergezeld van de handtekening 
van tenminste tien rechtsgeldige leden tijdens de vergadering 

voorstellen ter stemming te brengen. 

5. Over een ingediend voorstel wordt door middel van een mondelinge 
stemming beslist. Indien bestuur of indieners daartoe verzoeken zal de 

stemming schriftelijk zijn. 

6. Een stemming omtrent personen zal altijd schriftelijk zijn. 
7. Besluiten, mits met algemene goedkeuring van de ter vergadering 

aanwezigen, kunnen bij acclamatie worden genomen. 

8. Het bestuur is gehouden een dor de ledenvergadering aangenomen besluit 
met in achtneming van de daarvoor  gestelde termijn uit te voeren. 

9. Indien het bestuur van mening is dat zij een genomen besluit niet naar 
eer en geweten kan uitvoeren dient zij het betreffende besluit voor te 

leggen aan een, binnen een termijn van drie maanden op te roepen, 

algemene ledenvergadering, de welke een bindend besluit kan nemen, 

hetgeen door het bestuur uitgevoerd dient te worden. 

10. Indien het bestuur of een individueel bestuurslid een door de 

algemene ledenvergadering genomen besluit niet uitvoert of wenst uit te 

voeren, dient hij/zij haar/zijn bestuursfunctie neer te leggen. 

11. Het is leden toegestaan bij afwezigheid hun stem schriftelijk uit te 

brengen. Zij doen dit schriftelijk door middel van een schrijven met 

bericht van ontvangst, gericht aan de voorzitter of secretaris van de 

vereniging. Dit schrijven dient uiterlijk voor aanvang van de 

vergadering aanwezig te zijn bij voorzitter, secretaris, of in de 

lokaliteit waar de vergadering wordt gehouden. 

12. Het uitbrengen van een stem bij volmacht door of namens een lid van 

de verenging is niet toegestaan.  

 

artikel 16. 

Over statutenwijzigingen. 

1. Een besluit tot statutenwijziging kan uitsluitend plaatsvinden door een 
algemene ledenvergadering. 
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2. De algemene ledenvergadering, alsmede het bestuur, is gerechtigd om, 
indien blijkt dat de noodzaak daartoe aanwezig is, besluiten aangaande 

een statutenwijziging geheel of gedeeltelijk te verdagen, en hiervoor 

een nader te bepalen vergadering aan te wijzen. 

3. De oproeping tot deze vergadering dient op dezelfde wijze te geschieden 
als bij een algemene ledenvergadering. 

4. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid, tot stand komen 
bij notariële akte. 

 

artikel 17. 

Over het huishoudelijk reglement. 

1. De vereniging kent een huishoudelijk reglement. 
2. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen op voordracht van het 

bestuur, of op voordracht van tenminste tien leden of ereleden, door de 

algemene ledenvergadering aangebracht worden. 

3. De algemene ledenvergadering, alsmede het bestuur, is gerechtigd om, 
indien blijkt dat de noodzaak daartoe aanwezig is, besluiten aangaande 

een wijziging in het huishoudelijk reglement geheel of gedeeltelijk te 

verdagen, en hiervoor een nader te bepalen vergadering aan te wijzen. 

4. De oproeping tot deze vergadering dient op dezelfde wijze te geschieden 
als bij een algemene ledenvergadering. 

5. Bepalingen in het huishoudelijk reglement, welke in strijd zijn met de 
statuten, worden beschouwd nietig te zijn. 

artikel 18. 

Over ontbinding van de vereniging. 

1. Tot ontbinding van de vereniging, voor het tijdstip waarop zij volgens 
artikel i dezer statuten zal eindigen, kan alleen met buitengewone leden 

vergadering besluiten met tenminste tweederde gedeelte van het aantal 

uitgebrachte stemmen. 

2. De vergadering die tot ontbinding besluit, en die op een termijn van 
tenminste vier weken speciaal voor dit doel moet zijn bijeengeroepen, 

benoemt tevens een vereffenaar of vereffenaars en regelt met 

inachtneming van de dan geldende wetgeving de wijze waarop de liquidatie 

zal plaatshebben. 

 

artikel 19. 

Slotbepalingen. 

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of het 
huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de algemene 

ledenvergadering. 

2. De in deze akte vastgestelde statuten vervangen alle vorige, door de 
vereniging aangenomen statuten. 

 


