


1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.

2. Lid van de Vereniging kunnen zijn:

(a) zij die als student zijn ingeschreven bij de bacheloropleiding Wiskunde of de masteropleiding
Mathematics aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, te
Nijmegen;

(b) zij die behoren tot het personeel van de Vakgroep Wiskunde aan de Faculteit der Natuur-
wetenschappen, Wiskunde en Informatica te Nijmegen.

3. Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de vereniging op voordracht van
het bestuur of ten minste een tiende deel (1/10) van het aantal stemgerechtigde leden door de
Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

4. Donateurs zijn natuurlijke personen die de vereniging financieel steunen met ten minste de in
het huishoudelijk reglement vastgestelde minimumbijdrage.

TOELATING
Artikel 5

1. Degene die lid of donateur wil worden geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris of diens
plaatsvervanger.

2. Het bestuur beslist, binnen een maand na aanmelding, omtrent de toelating.

3. De secretaris of diens plaatsvervanger stelt de kandidaat onverwijld in kennis van deze beslissing
van het bestuur. Indien de kandidaat niet toegelaten is door het bestuur, staat hem beroep op
deze beslissing open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

4. Het lidmaatschap en donateurschap zijn niet overdraagbaar.

BEËINDIGING (ERE)LIDMAATSCHAP EN DONATEURSCHAP
Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt door:

(a) overlijden;

(b) opzegging door het lid;

(c) opzegging door de vereniging;

(d) royement.

2. Het erelidmaatschap eindigt door:

(a) overlijden;

(b) opzegging door het erelid;

(c) royement.

3. Het donateurschap eindigt door:

(a) overlijden van de donateur;

(b) opzegging door de donateur;

(c) opzegging door de vereniging.

4. Opzegging door het lid of de donateur moet schriftelijk geschieden bij de secretaris of diens
plaatsvervanger uiterlijk een maand voor aanvang van het verenigingsjaar.
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5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging dient schriftelijk te geschieden indien een
lid niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap gesteld in het artikel 4 lid 2.
Het lidmaatschap blijft geldig gedurende het lopende verenigingsjaar.

6. Opzegging van het lidmaatschap of donateurschap door de vereniging dient schriftelijk te ge-
schieden.

7. Bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap niet conform artikel 6 lid 4 blijft niettemin
de bijdrage voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

SCHORSING EN ROYEMENT
Artikel 7

1. Een lid kan door het bestuur geschorst of geroyeerd worden, indien de persoon handelt in strijd
met de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de algemene ledenvergadering,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Een besluit tot schorsing of royement moet de betrokkene schriftelijk worden medegedeeld, onder
opgave van redenen en met vermelding van de datum van ingang.

3. Tegen het besluit tot schorsing of royement staat beroep open op de eerstkomende algemene
ledenvergadering. Deze vergadering dient binnen vier weken, die niet als collegevrij zijn be-
stempeld, na aantekening van het beroep gehouden te worden. Hangende het beroep is het lid
geschorst.

4. Indien er vier niet-collegevrije weken na het beroep nog geen algemene ledenvergadering is ge-
houden verloopt de schorsing.

5. Een besluit tot schorsing dient binnen een periode van drie maanden gevolgd te worden door
een besluit tot royement of beëindiging van de schorsing.

6. Gedurende de schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitge-
oefend.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN, ERELEDEN EN DONA-
TEURS
Artikel 8

1. De rechten van de leden zijn:

(a) stemrecht;

(b) het actief en passief kiesrecht;

(c) het deelnemen aan activiteiten van de vereniging;

(d) het gebruik maken van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van
de vereniging.

2. De rechten van ereleden zijn:

(a) het bijwonen van een algemene ledenvergadering

(b) het deelnemen aan activiteiten van de vereniging

(c) het deelnemen aan activiteiten van de vereniging;

(d) het gebruik maken van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van
de vereniging;

(e) vrijstelling van contributieverplichtingen;
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(f) de rechten van de leden, indien het erelid voldoet aan de in artikel 4 lid 2 gestelde eisen
voor het lidmaatschap.

3. De rechten van donateurs zijn:

(a) het deelnemen aan activiteiten van de vereniging;

(b) het gebruik maken van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van
de vereniging.

4. De leden zijn gehouden jaarlijks de contributie te voldoen welk is vastgesteld bij huishoudelijk
reglement. In het huishoudelijk reglement is bepaald op welke wijze en op welke datum uiterlijk
aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De wijze van oproeping
is geregeld bij huishoudelijk reglement.

3. De algemene ledenvergadering, zijnde de jaarvergadering, wordt gehouden in de periode tussen
een september en een januari, behoudens de verlenging van die termijn door de algemene leden-
vergadering. Na verloop van die termijn kan elk lid de rekening en verantwoording bestaande uit
de balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar in rechte van het bestuur
vorderen.

4. Op de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

(a) het financiële jaarverslag met bijbehorende rekening en verantwoording van het afgelopen
boekjaar met het verslag van de kascontrolecommissie;

(b) de jaarverslagen van het bestuur en commissies;

(c) de benoeming van de kascontrolecommissie voor het lopende boekjaar;

5. Algemene ledenvergaderingen worden voorts zo dikwijls gehouden:

(a) als het bestuur dit wenselijk acht;

(b) indien ten minste een tiende (1/10) van het aantal stemgerechtigde leden daartoe schriftelijk
verzoekt. Het bestuur is dan verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen
binnen een termijn van vijf weken.

6. Op de algemene ledenvergadering komen onder meer aan de orde:

(a) de notulen van de laatst gehouden algemene ledenvergadering;

(b) de voorstellen van het bestuur of de leden.

7. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of diens plaatsvervanger. De
secretaris of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de notulen van de algemene ledenvergadering.

ALGEMENE LEDENVERGADERING: BESLUITVORMING
Artikel 10

1. Alle leden, donateurs en ereleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Anderen
hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij zij schriftelijk uitgenodigd zijn
door het bestuur. Iedere stemgerechtigde heeft een stem.
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2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een algemene
ledenvergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene ledenvergadering. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt
op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen voor zover de statuten of de
wet niet anders bepalen.

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken en organen geschiedt mon-
deling, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

5. Besluitvorming per acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming ver-
langt.

6. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn van onwaarde
en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.

7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

8. Bij staking van stemmen over personen of organen wordt een herstemming gehouden tussen die
personen of organen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Bij deze tweede stemming
wint de persoon of het orgaan die het hoogste aantal stemmen behaalt. Staken de stemmen
wederom dan beslist de algemene ledenvergadering over de verder te volgen procedure.

9. Leden mogen andere leden machtigen door bij aanvang van de vergadering dit schriftelijk aan te
geven bij de secretaris.
Eén lid kan niet meer dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen.

10. Zowel schriftelijke als digitale stemmingen zijn geldig.

HET BESTUUR
Artikel 11

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen, waaronder de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester. De bestuursleden moeten lid zijn van de vereniging en worden door de
algemene ledenvergadering gekozen.

3. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dit
nodig acht(en).

5. Van elke bestuursvergadering maakt de secretaris of diens plaatsvervanger een verslag.

BEËINDIGING VAN HET BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 12

1. Een bestuurslid kan te allen tijde als zodanig door de algemene ledenvergadering worden ge-
schorst of ontslagen. Indien een schorsing niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontslag of beëindiging van de schorsing, eindigt die
schorsing slechts door het verloop van die termijn.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

(a) bedanken;
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(b) beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

3. Het bestuur blijft bevoegd tot het besturen van de vereniging in geval:

(a) een vacature ontstaat in de periode tussen twee opeenvolgende algemene ledenvergaderin-
gen;

(b) het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald.

4. In beide gevallen is het bestuur verplicht binnen vijf weken die niet als collegevrij zijn bestempeld
een algemene ledenvergadering te houden, waarop de voorziening in de vacature(s) aan de orde
komt.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING
Artikel 13

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd, zowel in als buiten rechte, door ten minste twee leden
van het bestuur.

2. De vereniging is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of be-
zwaren 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 zekerheid
voor een schuld van een derde verbindt, mits met voorafgaande toestemming van de algemene
ledenvergadering.

3. Voor het kopen, vervreemden of bezwaren van niet-registergoederen is een daartoe strekkend
besluit van het bestuur nodig.

4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:

(a) onverminderd het hiervoor in artikel 13 lid 2 bepaalde, het aangaan van rechtshandelingen
en het verrichten van investeringen, die een bij huishoudelijk reglement vastgesteld bedrag
of waarde te boven gaan;

(b) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroe-
rende goederen;

(c) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

(d) het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is inbegrepen het gebruik maken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet;

(e) het aangaan van dadingen;

(f) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren, van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

(g) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

5. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

GELDEN EN FINANCIËLE JAARSTUKKEN
Artikel 14

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties, eventuele verkrij-
gingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten, welke steeds beneficiair aanvaard dienen
te worden, en andere baten.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen
te houden, dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.
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3. De financiële jaarstukken dan wel de rekening en verantwoording van de vereniging bestaan uit
de balans en de staat van baten en lasten.

4. Vaststelling van de financiële jaarstukken in de in artikel 9 lid 3 genoemde jaarvergadering strekt
het bestuur tot decharge.

5. De jaarvergadering benoemt de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie controleert ten
minste eens per drie maanden de financiële stukken van het bestuur.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15

1. Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts genomen worden in een
daartoe speciaal bijeengeroepen algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste
twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee
derde (2/3) van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De termijn voor oproeping
tot een dergelijke vergadering moet ten minste drie weken bedragen.

2. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt ter behandeling
van het voorstel tot statutenwijziging een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen op
een termijn van ten minste twee weken en ten hoogste vier weken. Deze algemene ledenver-
gadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot een wijziging van
de statuten besluiten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.

3. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken voor de dag der vergadering
het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, aan de leden
beschikbaar stellen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16

1. De vereniging kent een huishoudelijk reglement, waarin nadere regels gegeven zijn omtrent de
contributie en de bijdragen der donateurs, oproeping tot de algemene ledenvergadering, de func-
ties en taken der bestuursleden, aard en doelstellingen der commissies, en andere zaken waarvan
de regeling gewenst wordt geacht.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering
met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen.

3. Het huishoudelijk reglement mag op generlei wijze in strijd zijn met de statuten of met de
bepalingen van de wet.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging
ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met tenminste
drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde
van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

7



2. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt ter behandeling
van dit voorstel een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen op een termijn van ten-
minste twee weken en ten hoogste vier weken. Deze algemene ledenvergadering kan, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, tot ontbinding besluiten met
een meerderheid van tenminste drie vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. Het batig saldo bij besluit tot ontbinding wordt bestemd voor de behartiging van de belangen
van de wiskundestudenten, waartoe het wordt gedoneerd aan de vakgroep Wiskunde aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen. Een commissie bestaande uit drie daartoe door de Algemene
Ledenvergadering benoemde leden draagt zorg voor de liquidatie van de vereniging.

SLOTBEPALING
Artikel 18
Het bestuur beslist in al die gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.
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