Statuten Groninger Studentenbond (GSb)

Versie november 2009

Naam, duur en zetel
Artikel 1
a. De vereniging draagt de naam: Vereniging Groninger Studenten.
b. De vereniging wordt ook wel genoemd “Groninger Studentenbond”, afgekort als “GSb”.
c. De vereniging is gevestigd in de gemeente Groningen.
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het behartigen van die belangen van studerenden aan de Rijksuniversiteit Groningen,
Hanzehogeschool Groningen en eventueel andere universiteiten en hogescholen in de regio
Groningen en van alle hogere onderwijsvormen, die samenhangen met de studie en de bestudering
van problemen die daarmee samengaan.
b. Het behartigen van de culturele en maatschappelijke belangen van studerenden.

Middelen
Artikel 4
De vereniging tracht haar doel langs wettige wijze te bereiken door:
a. Het vertegenwoordigen van haar leden en behartigen van de belangen der studerenden bij de
overheden van de instellingen genoemd in artikel 3a en andere overheden en daar waar zulks
gewenst of vereist zal blijken.
b. Het onderhouden van contacten met andere studentenorganisaties in Groningen.
c. Het onderhouden van contacten met andere studentenorganisaties in Nederland en andere landen.
d. Het stichten van de voor de uitvoering van haar taken noodzakelijke organen.
e. Het geven van voorlichting.
f. Het voeren van acties.
g. Participatie in landelijke organisaties ter behartiging van de belangen van studerenden.
h. Het onderhouden van contacten met andere maatschappelijke organisaties.
i. Het op verzoek verlenen van rechtspositionele bijstand aan studenten.
j. Alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Leden
Artikel 5
Leden kunnen zijn zij die onderwijs volgen of zich voorbereiden op een examen aan de instellingen als
genoemd in artikel 3a.
De aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt op een nader door het bestuur te bepalen wijze. De
toelating tot lid van de vereniging geschiedt door de Algemene Leden Vergadering.

Einde lidmaatschap
Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt:
a. Door schriftelijke opzegging aan het Dagelijks Bestuur.
b. Door opzegging vanwege de vereniging door het Dagelijks Bestuur indien het lid niet meer voldoet
aan de vereisten voor het lidmaatschap, genoemd in artikel 5 alsook wanneer het zijn/haar
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze
niet gevergd kan worden.
c. Door ontzetting uit het lidmaatschap.
De ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door de Algemene Leden Vergadering en kan alleen
worden uitgesproken indien een lid:
- handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging,
- de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Alvorens tot een besluit over te gaan, wordt het betreffende lid in de gelegenheid gesteld zich
schriftelijk dan wel mondeling te verweren. Hangende het besluit van de Algemene Leden
Vergadering kan het bestuur het lid schorsen.

Contributie
Artikel 7
Leden hebben de verplichting een jaarlijkse contributie te voldoen, voor één december behoudens
uitzonderingen, in het Huishoudelijk Reglement te bepalen.
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Algemene Leden Vergadering
Artikel 8a
De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.
Artikel 8b
a. Het Dagelijks Bestuur roept de Algemene Leden Vergadering bijeen middels een schriftelijke
uitnodiging of aankondiging in het officieel orgaan, of op zodanige andere wijze dat redelijkerwijze
kan worden aangenomen dat alle leden daarvan kennis hebben kunnen nemen.
De aankondiging geschiedt uiterlijk vijf werkdagen voor de Algemene Leden Vergadering.
b. De Algemene Leden Vergadering komt tenminste eenmaal per jaar, in januari, bijeen en zoveel meer
als het Dagelijks Bestuur dat nodig acht.
c. Op schriftelijk verzoek van vijf en twintig leden of tenminste een tiende deel der leden is het Dagelijks
Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven
kunnen de verzoekers op de wijze als in lid a bepaald tot bijeenroeping overgaan.
d. De voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers treden als zodanig ook op tijdens de
Algemene Leden Vergadering, tenzij de Algemene Leden Vergadering een Technisch Voorzitter
benoemt.
e. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering en hebben het recht tot uitbrengen
van een stem. Een lid van het Dagelijks Bestuur dat niet gekozen is uit de leden van de vereniging
heeft toegang tot de Algemene Leden Vergadering doch mist stemrecht; hij/zij mag aldaar het woord
voeren en heeft een adviserende stem.
f. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
g. Het Huishoudelijk Reglement regelt de vergaderorde en het vereiste quorum op de Algemene Leden
Vergadering, een en ander behoudens het bepaalde in de statuten in de artikelen 21 en 22.

Taken van de Algemene Leden Vergadering
Artikel 9
Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de
Wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Tot de taken van de Algemene Leden Vergadering behoren onder meer:
a. Het vaststellen van het algemene beleid van de vereniging.
b. Het benoemen van het Dagelijks Bestuur.
c. Het benoemen van de in het Huishoudelijk Reglement te noemen functiedragenden.
d. Het aanwijzen van op voordracht van de vereniging te benoemen functiedragenden.
e. Het controleren en evalueren van de door de Algemene Leden Vergadering benoemde en
voorgedragen functiedragenden.
f. De vaststelling van de contributie.
g. Het vaststellen en wijzigen van statuten en het Huishoudelijk Reglement.
h. Het samenstellen van de kascommissie.
i. Het beslissen over geschillen tussen organen binnen de vereniging.
j. Het beslissen over de toelating der leden.
k. Het beslissen over eventuele ontzetting uit het lidmaatschap.
l. Het omschrijven van de bevoegdheden met betrekking tot de vertegenwoordigende taak van het
bestuur en andere vertegenwoordigende personen of instanties.

Beleidsorgaan
Artikel 10
De Algemene Leden Vergadering kan haar bevoegdheden dan wel een deel van haar bevoegdheden
delegeren aan een beleidsorgaan.
Het beleidsorgaan bestaat uit tenminste tien door de Algemene Leden Vergadering benoemde leden. De
taak van het beleidsorgaan is de nadere uitwerking van het door de Algemene Leden Vergadering
vastgestelde algemene beleid.
Niet overdraagbaar zijn de bevoegdheden vermeld in artikel 9 onder a, b, f, g, h, j en k.
Het aldus ingestelde beleidsorgaan handelt in overeenstemming met de bepalingen in het Huishoudelijk
Reglement die gelden voor de Algemene Leden Vergadering.

Algemeen Bestuur
Artikel 11
De Algemene Leden Vergadering kan besluiten tot het instellen van een Algemeen Bestuur.
a. Het Algemeen Bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Leden Vergadering benoemd,
vanuit of buiten de leden. Het Huishoudelijk Reglement regelt een nadere uitwerking van de wijze
waarop de benoeming geschiedt.
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b. Telkenjare treden de Algemeen Bestuursleden af. Ze zijn terstond herkiesbaar. Het Algemeen
Bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
- tussentijds ontslag door de Algemene Leden Vergadering,
- beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging indien dat lid was benoemd uit de leden,
- door bedanken van het Algemeen Bestuurslid,
- door overlijden van het Algemeen Bestuurslid.
c. Taak, bevoegdheden en werkwijze van het Algemeen Bestuur worden nader in het Huishoudelijk
Reglement geregeld.
d. Het Dagelijks Bestuurslidmaatschap en het Algemeen Bestuurslidmaatschap zijn onverenigbaar.
e. Het Algemeen Bestuur is niet het bestuur van de vereniging in de zin der wet.

Dagelijks Bestuur
Artikel 12
a. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Leden Vergadering benoemd,
vanuit of buiten de leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit studenten. Het Huishoudelijk Reglement
regelt een nadere uitwerking van de wijze waarop de benoeming geschiedt.
b. Telkenjare treden de Dagelijks Bestuursleden af. Zij zijn terstond herkiesbaar. Het Dagelijks
Bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
- tussentijds ontslag door de Algemene Leden Vergadering,
- beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging indien dat Dagelijks Bestuurslid benoemd was
uit de leden,
- door bedanken van het Dagelijks Bestuurslid,
- door overlijden van het Dagelijks Bestuurslid.
c. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze
worden door de Algemene Leden Vergadering in functie benoemd.
d. Taak, bevoegdheden en werkwijze worden nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

Vertegenwoordiging
Artikel 13
a. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, met dien verstande dat het
deze vertegenwoordigingsbevoegdheid bij een daartoe strekkend besluit kan delegeren aan een of
meer van zijn leden.
Van een zodanig besluit blijkt ten aanzien van derden uit een afschrift of uittreksel uit de notulen van
de desbetreffende vergadering of uit een door alle Dagelijks Bestuursleden ondertekende verklaring.
De penningmeester is bevoegd gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren.
b. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, tot
het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich als derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
c. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot vijfhonderd euro (€ 500,--)
zonder goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

Commissies en werkgroepen
Artikel 14
De vereniging kent commissies en werkgroepen.
Benoeming, taak, werkwijze en bevoegdheden worden nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

Orgaan
Artikel 15
De vereniging heeft een officieel orgaan (periodiek).
Uitgave, de benoeming van de redactieleden en bevoegdheden daarvan worden nader in het
Huishoudelijk Reglement bepaald.

Dienstverlening
Artikel 16
De vereniging kan voor het verrichten van dienstverlening aan leden en andere studenten een of meer
personen aanwijzen. Deze activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks
Bestuur.
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Geldmiddelen / kascommissie
Artikel 17
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, legaten, subsidies en andere
wettige inkomsten.
De wijze waarop het geld wordt beheerd, wordt nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld.
Artikel 18
De kascommissie, bestaande uit tenminste twee leden die geen deel uitmaken van het Dagelijks of
Algemeen Bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt jaarlijks aan de
Algemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Boekjaar en verenigingsjaar
Artikel 19
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december. De
penningmeester legt namens het Dagelijks Bestuur aan de in januari te houden Algemene Leden
Vergadering rekening en verantwoording af. De penningmeester legt namens het Dagelijks Bestuur
voorafgaand aan het boekjaar een begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering.
Artikel 20
Het verenigingsjaar valt samen met het boekjaar van de vereniging. De secretaris legt namens het
Dagelijks Bestuur in de maand januari de Algemene Leden Vergadering het jaarverslag voor.

Statutenwijziging
Artikel 21
Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van de statuten of het Huishoudelijk Reglement
dient tenminste veertien dagen voor de betreffende vergadering ter kennis te worden gebracht aan de
leden, een en ander met inachtneming met het bepaalde in artikel 42 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen der leden op een Algemene Leden Vergadering, waar tenminste ééntiende deel der leden
aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering
uitgeschreven op een termijn van ten hoogste dertig dagen na de eerste bijeenkomst, waarbij met
tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten ongeacht het
aantal dan aanwezigen. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

Ontbinding
Artikel 22
Voorstellen tot ontbinding worden behandeld op de wijze als in het vorige artikel voor statutenwijziging is
omschreven. Een dergelijk voorstel bevat een voorstel voor de bestemming van een eventueel batig
saldo.

Overgangsbepalingen
Artikel 23
Deze statuten worden pas van kracht, indien goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering en
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Slotbepaling
Artikel 24
Waar nodig worden de bepalingen dezer statuten uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement der
vereniging, vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering.
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten welke strijden met deze statuten. In de
gevallen waarin noch de statuten, noch het Huishoudelijk Reglement voorziet, beslist het Dagelijks
Bestuur. Tegen zulk een beslissing staat beroep open bij de Algemene Leden Vergadering.
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