
 
 

 

 
GRONINGSCHE VROUWENCLUB INTERNATIONALE LYCEUMCLUB 

Aangesloten bij de Association Internationale des Lyceum Clubs 

STATUTEN 
 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1. 
De vereniging, die op één mei negentienhonderd negen en twintig werd opgericht, draagt de naam 
‘Groningsche Vrouwenclub (Lyceumclub)’. 
Zij is gevestigd te Groningen. 
 
DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 2. 
1. De vereniging stelt zich ten doel haar leden gelegenheid te geven elkaar, en, door aansluiting bij de 
‘Association Internationale des Lyceum Clubs’, waarvan de eerste club is opgericht in negentienhonderd 
en drie te Londen, de leden van andere bij deze Association aangesloten clubs te ontmoeten en de band 
tussen haar leden onderling en die tussen haar leden en die van de andere hiervoor bedoelde clubs te 
bevorderen. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en excursies en het 
onderhouden van contacten met andere clubs. 
3. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder haar leden. 
 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 3. 
1. De vereniging kent leden en ereleden. 
2. Leden zijn vrouwen die, op voordracht van ten minste twee leden door het bestuur zijn toegelaten als 
lid. Slechts zij die te kennen hebben gegeven bereid te zijn lid te worden, kunnen als zodanig worden 
voorgedragen en toegelaten. 
Beroep tegen een afwijzende beslissing van het bestuur is niet mogelijk. 
3. Het bestuur zal, alvorens tot toelating wordt besloten, de leden raadplegen, op de bij het huishoudelijk 
reglement te bepalen wijze. 
4. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging daartoe door de 
algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur dan wel ten minste tien leden, zijn benoemd. 
5. Leden en ereleden hebben het recht de vergaderingen, bijeenkomsten en excursies bij te wonen. 
6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden en de ereleden zijn 
opgenomen. 
Artikel 4. 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. opzegging door het lid of door het bestuur; 
b. ontzetting door de algemene ledenvergadering: 
c. overlijden van het lid. 
2. Het erelidmaatschap eindigt: 
a. door opzegging door het erelid; 
b. door overlijden van het erelid; 
c. door ontzetting door de algemene ledenvergadering. 
3. Hetgeen hierna in de leden 8 en 9 voor het lidmaatschap is bepaald, geldt eveneens voor het 
erelidmaatschap. 
4. Opzegging door het bestuur kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging 
niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap 
te laten voortduren. 
5. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 
Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige alinea doet het lidmaatschap eindigen aan het einde 
van het volgende verenigingsjaar. 
6. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 5 bepaalde, met onmiddellijke ingang door het bestuur 
of door het lid worden opgezegd indien van de vereniging, respectievelijk van het lid, redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 



 
 

 

7. Van een opzegging door het bestuur wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van de 
reden(en), in kennis gesteld. 
Haar staat, binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de 
algemene ledenvergadering. 
De algemene ledenvergadering dient op het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is 
ingesteld, door binnen gemelde termijn aan de betrokkene de uitspraak op het beroep mede te delen. 
Ingeval van opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang is het lid gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep geschorst. 
8. Ontzetting geschiedt door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, indien het lid 
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 
9. Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld, binnen zeven dagen 
nadat de ledenvergadering het besluit heeft genomen. 
10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse 
contributie voor het geheel verschuldigd. 
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 5. 
1. De middelen der vereniging bestaan uit: 
a. entreegelden; 
b. contributies van de leden; 
c. erfstellingen, legaten, schenkingen; 
d. andere baten. 
2. De leden zijn verplicht de door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgestelde 
entreegeld en contributie binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. 
3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot 
het betalen van contributie te verlenen. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 6. 
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, dat loopt van één januari tot en 
met één en dertig december, door het bestuur een algemene ledenvergadering, jaarvergadering genaamd, 
bijeengeroepen. 
In de jaarvergadering komen onder meer in behandeling: 
a. het jaarverslag van het bestuur; 
b. het verslag van de penningmeester en de behandeling van de jaarrekening betreffende het afgelopen 
boekjaar; 
c. de door de statuten of het (de) reglement(en) voorgeschreven verkiezingen. 
2. De oproep tot de jaarvergadering wordt, vergezeld van de agenda, ten minste zes dagen vóór de dag van 
vergadering aan de leden en de ereleden toegezonden, aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het 
ledenregister. 
3. Het bestuur schrijft voorts een algemene ledenvergadering uit: 
a. zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht; 
b. zo dikwijls ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende 
gedeelte der stemmen dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt, onder opgaaf van de redenen en de te 
behandelen onderwerpen. 
4. Indien het bestuur aan het in lid 3 sub b bedoelde verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de 
vergadering binnen vier weken na de verzending van het verzoek aan het bestuur kan worden gehouden, 
kunnen  
de verzoekers zelf de oproeping doen. 
5. Voor de algemene ledenvergaderingen worden de leden en de ereleden ten minste zes dagen van te 
voren schriftelijk opgeroepen, aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenregister. 
6. De algemene ledenvergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter van het bestuur of, bij diens 
ontstentenis of afwezigheid, door haar plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens 
ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet. 
7. Elk lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem. Ereleden hebben geen stemrecht. 
8. Een lid kan zich door één ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen. 
 



 
 

 

BESLUITVORMING 
Artikel 7. 
1. Alle besluiten worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. 
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. 
Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering. 
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft 
behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben 
verenigd. 
Zij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. 
Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 
Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, niet 
vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming 
tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen 
worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen. 
Indien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal 
stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen 
op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot beslissen. 
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering, worden 
geacht niet te zijn uitgebracht. 
6. Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen. 
 
 
BESTUUR 
Artikel 8. 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden van de vereniging die door de algemene ledenvergadering 
worden benoemd. 
2. Voor elke vacature maakt het bestuur een voordracht op van ten minste één kandidaat welke 
voordracht ten minste drie weken vóór de desbetreffende algemene ledenvergadering aan de leden en de 
ereleden wordt toegezonden. 
Ten minste tien leden kunnen tezamen voor elke vacature een andere kandidaat stellen, mits zij uiterlijk 
veertien dagen vóór de vergadering daarvan schriftelijk opgaaf doen aan de secretaris, die daarvan 
onverwijld mededeling doet aan de leden en de ereleden. 
Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 
twee/derde meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering. 
Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene ledenvergadering om aan de 
kandidaatstelling(en) het bindend karakter te ontnemen dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar 
keuze. 
3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering 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. 
4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af en is herkiesbaar voor één termijn van 
drie jaren. Er vindt geen aftreden plaats zolang er niet in de vacature is voorzien, tenzij de vergadering 
besluit om niet in de vacature te voorzien. 
Bij een tussentijdse benoeming ter vervanging van een bestuurslid treedt het nieuwe bestuurslid af op de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering en is dan benoembaar voor twee aaneensluitende perioden van 
drie jaren. 
5. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, haar plaatsvervanger(s) en een 
plaatsvervangend voorzitter. 
De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. 
 
6. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap: 
a. doordat het lid ophoudt lid van de vereniging te zijn; 
b. doordat het lid schriftelijk bedankt. 
7. Indien het bestuur niet voltallig is vormen de in functie zijnde het bestuur. 
Artikel 9. 
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk acht(en). 



 
 

 

2. Van het verhandelde in elke vergadering maakt de secretaris notulen op. 
3. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering is de stem van de voorzitter beslissend. In het 
huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld voor de besluitvorming. 
 
VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 10. 
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 
a. hetzij het bestuur; 
b. hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk; 
c. hetzij de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk. 
2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft alle daaruit voortvloeiende of 
daarmede samenhangende bevoegdheden. 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 
uitvoeren door (een) commissie(s) die door hem word(t)(en) benoemd. 
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring 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 of 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. 
 
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 11. 
1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 
2. Het bestuur brengt in de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de 
jaarrekening, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. 
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een uit ten minste twee personen bestaande financiële 
commissie, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en daarvan verslag uitbrengt 
aan de algemene ledenvergadering. De financiële commissie kan zich doen bijstaan door een 
boekhoudkundig deskundige. 
Bestuursleden kunnen geen lid zijn van de financiële commissie. 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 12. 
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en/of één of meer andere 
reglement(en) vaststellen; een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten 
of met de wet. 
 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 13. 
1. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der statuten, mits met een meerderheid van 
twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering, waarin ten 
minste drie/vierde der leden aanwezig is. Is in de bijeengeroepen vergadering niet het vereiste aantal leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen één maand, doch niet eerder dan veertien dagen na 
de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden kan worden beslist mits met vorenbedoelde meerderheid. 
2. Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot statutenwijziging dient de tekst van 
de voorgestelde wijziging te worden vermeld. 
 
Voorts dient ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het wijzigingsvoorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
te worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
3. Tot het doen verlijden van de notariële wijzigingsakte is ieder bestuurslid bevoegd. 
 
ONTBINDING 
Artikel 14. 
1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 13, leden 1 en 2 is bepaald ten aanzien van 
statutenwijziging. 
2. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de ledenvergadering anders 
besluit. 



 
 

 

3. De statuten blijven voorzover mogelijk van kracht. 
4. Een eventueel liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de ledenvergadering te bepalen doel, 
zoveel mogelijk in overeenstemming met dat van de vereniging. 
Artikel 15. 
In alle gevallen waarin de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
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