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-2eigenzelfstandigheid
maaronderschrijven
wel de Emmausidealen, zoalsgeformuleerd
in het Universeel
Manífest
van de Association
EmmausInternation2l.
vierentachtig
is de Vereniging
Emmausln hetjaar negentienhonderd
Bilthoven
opgericht..ln
Bilthovenis gekozónvooreenviilwÍligersorganisatie,
waariniederevrijwilliger
een eigentaakkrijgtsnlng6s_
verantwoordelijk
is vooreen goedegangvan zaken.De vormwaarvoorEmmausBilthoven
heeftgekozenis die van een kringloopbedrijf
waarverkregen
goederen,
kleding,
boeken,
meubelJen
oergeÍ;re
een_
.1oals
nieuwekanskrijgen.Uitde verkoophoudtEmmausBilthoveigáldover.Dit
geldwordtbesteedaan projecten
op hetgebiedvan armoedeblstrijding
in_
binnen_
en buitenland._
NAAM EN ZETEL
Artikelí.
draagtde naam:vere4jiqinqEmmausBilthoven
1 De vereniging
vereniging
is gevestigd
te Bilthover
? ^ P"
DOEL
1' De vereniging
heeftten doel- conformhet universeel
manifestvan de- en op de wijzearshiervoorin de pre-ambure
Emmausbeweging
nader
is omschreven,
zo te handelendat iedr-.re
mensen iederegemeenschap
kan levenen z)c.h.
ontplooien
in gelijkwaardigheid
en vrijheid,en voortsal hetgeenmetéénof anderrechtstreerks
oizijdelingsverbandhoudtof
daartoebevorderlijk
kanzijn,ailesin dr:ruimsiezin deswoord
2- Voortswil de vereniging
vooralsteunverlenenaanprojecten
met name
in de derdewerelden daardoorde klooftussenarmen rijkverkleinen
en
doorhet hergebruik
van goederenme€|werken
aaneenduurzame

samenleving.
3. De verenigingkent geen winstoogmerlrl.
vERENTGTNGSJAAR_

Artikel 3.valtsamenmet het kalrenderjaa
!f-l uqtgrygingsjaar
LTDMAATSCHAP_

MikeLL

1. De verenigingkent:

a. gewoneleden;
b. ereleden.
Waarin dezestatutenoverhet lidmaatr;chap
respectievelijk
ledenwordt
gesproken,
wordendaaronder
zowelgewoneled'enatsereleden_
verstaan,tenzijhettegendeelblijkt.Alleren
gewoneledenzijnledenin_
de zin van de wet.
2' Gewoneledenz4nzii,die afszodanigdloorhet bestuurzijntoegelaten.-
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3alsnogBij niettoelatingdoorhet bestuurkande algemenevergadering
gesteld
Aan een gewoonlid wordtde kwaliteitseis
toi toelatingneétuiten.
bijvrijwilliger
als lid.reedsals
dat dezeop het rnomentvan aanmelding
eenen daarbijgedr.rrende
staatingeschreven
de vererriging
periodévan ten minstedriemaandenten minsteéénononderbroken
heeftverrichttendagdeelperweekals zodanigwerkzaamheden
personenkunnennatuurl'ljke
Uitsluitend
van de vereniging.
behoever
personendie dooreenals gewoonlid.Natuurlijke
zichaanmelden
ng wordenge.plaatst,bij de verenigi
áb vrijwilliger
(overheids)instantie
tenzijdoorhetvooreen lidmaatschap,
Èor"n nietin aanmerking
bestuuranderswordtbesloten.
jegensdeverdiensten
ziiniii, oÈ wegenshunbuitengewone
3. Ereledern
opvan de vereniging
ót itt netkadèrvan de doelstelling
vereniging
zijn
voorstelvanhetbestuur,als zodanigdoorde algemenevergadering
4.

benoenrrd.
Ledenen ere-ledendienende Emmausgedachtezoals hisrveel-

te respecteren'en in de doelstelling
verwoordin de pre-ambule
waarinde namenen adressenvan alle5 . Hetbestuurhoudteen register,
ledenzijn oPgenoffiêo.
De|ede,nzijnverplichtadreswijzigingenonverw'rjldaanhetbestuur_-

medete delen.
SCHORSINGEINDEVA]{ HETLIDMAATSCHAP.
AÉikel 5,

eindigt:
1. Het lidnnaatschaP

a . door de dood van het lid;
b . doclropzeggingdoor het lid;

doorde vereniging;
c. dooropzegging
d. doorontzettingdoorhet lid kan slechtsschriftelijk2. opzeggingu"n n"-tlidmaatschap
ên mêt._-tegenhet eindevan het verenigingsjaar
gáscnï,íoen
van vierweken,metdienvan eenopzeggingstermijn
inachtrreming
verstandedat:
ingangkanopzeggen-metonmiddellijke
a. eernlid zijnlidmaatschap
tot-binrnenéén maand nadat hem een besluitis meegedeeld
fusie oftot
onrzettingvan de verenigingin een andere rechtsvorm,

tot sPlitsingi
inOanS
metonmiddellijke
iiOziinlidmaatschap
b.
f11o!t-?99"*
""n
birrnenéén maandnadateen besluit,waarbijzijnrechtenzijn- anderedan de verplichtingen-vanbeperktof zijnverplichtingen
geldelijkeaárd- zilnverzwaard,hem is bekendgewordenof_-_hefbesluitis alsdannietop hemvan toepassing
meoegeoeeld;
eendoorde vereniging'
van het lidmaatschap
3. Opzeglging
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-4erelidmaatschap
uitgezonderd,
geschiedtdoorhetbestuur;opzegging_
van eenerelidmaatschap
geschiedt
doorde algemenevergaderiió
Dezekangeschieden
wanneereen lid heeftopgehouden
aande-vereistenvoorhet lidmaatschap
te volloen,waÁneerhij zijn-jegensde vereniging
verplichtingen
nir:tnakomt,alsookwánneerredelijkerwijs
van de vereniging
nietgetvergd
kanwordenhet-*lidmaatschap
te latenvoortduren.
Opzegging
als in dit lid bedoe6geschiedt
metonmiddellijke
ingang.Hetbestuursteltalleledenonverwijld
in kennisindiengebruikis-gemaaktvan het rechteen lidmaatschrap
namensde véreniging
op tezeggen,
Tegeneen besluitdoorhet bestuurvan opzegging
staatberoepopenbij
de algemenevergadering.-4 . Eenopzegging
in strijdmet het bepaaldein lid 2, doethet lidmaatschap
eindigenop hetvroegsttoegelaten
tijdr;tip,
volgendeop de datum
waartegen
was opgezegd.
5. ontzettinguithetlidmaatschap
geschiedt
doorde algeme
vergadering.
Dezekanalleenwordenuitgesproken
wanneereen lid Ín__
strijdmetde statuten,regrementen
of besluiten
van de vereniging
handelt,of de vereniging
op onredelijke
wijzebenadeelt.
Ontát6"ngdoet
hetlidmaatschap
metonmiddellijke
ingangeindigen.6. Hetbestuurkanbesluiten
een lidte sctrorsen.
fón schorsing
dls nisfbinnendriemaande.n
gevolgdwordtdc,oreen besluittot bee'Índiging
van
-_ -__
het lidmaatschap,
eindigtdoorhetverlclpen
van dietermijn.---HEÏ BESTUUR1- Hetbestuurbestaatuitten minstevijfen ten hoogstezevenleden.Hetaantalbestuurders
wordtvastgesteld
d,oorde algêmenevergadering.slechtsnatuurlijke
personenzijntot berstuurder
Éenoembaai.
De
benoeming
geschiedt
doorde algemenevergadering
uit de gewone__
leden,behoudenshet bepaaldein lid 2

Bestuurders
mogengeenfamilievan eenanderebestuurde
r zqn.onder
familiemoetin dit verbandwordenverstaan:
bloed-en aanvelwantentot en met de vierdegraad,waarbii
samenwoníngwordt gezienals een huwelijk.

2. De algemenevergaderÍng
kanbesluiten
dat eén of meerysn dsbestuurders,
dochten hoogstetweeledenbuitende gewoneleden_
wordtbenoemd
3'KandidatenVoorhetbestuurkunnenwclrdeng",t*m
alsmedeop voorstelvanten minstetierrgewoneleden.4' De voorzitter
wordtals zodanigdoorde algemenevergadering
in functie
benoemd'Eenbestuurder
kantijdelijknreerdan éénfunctiebétteoen.-
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-5De overigefunctiesbinnenhet bestuurwordendoorde bestuurders
inonderlingoverlegverdeeld.
DUUR.EINIDE
BESTUURSLIDMAATSCHAP.
SCHORSINGAÉikel 7.1. Elkeber;tuurder
treedtuiterlijkdrie jaar na zijnbenoeming
af volgenseen doo'rhet bestuurop te makenroostervan aftreden,metdienverstandedat zolangin de vacaturevande periodiek
aftredendebestuurrler
nietis voozienen de bestuurder
instemtmet hetvoortduren
van zijnbestuurslidmaatschap,
hrjin functieblijfttot in zijnopvolgingwordtvoozien.De aftredende
bestuurder
is terstondonbeperktherbenoembaar.
wie in eentussentijdse
vacaturewordtbenoemd,
neemtop het roostervan aftredende plaatsvan zijnvoorgangep
ip.2. Eenbes;tuurder
defungeert
voortsdoor:
a hetreindigen
van zijnlidmaatschap
van de vereniging;
b zijnschriftelijk
bedanken;
c. het'yerlies
van hetvrijebeheeroverzijneigenvermogen;
d. doorhetverstrijken
van de tijdwaarvoorhij is benoemd;
sne. het'verlies
van de hoedanigheid
op grondwaarvanhij is benoemd.3. Bij ontstentenis
of beletvan een bestuurderzijn de overigebestuurders
met het bestuurbelast.Indieneen of meerbestuurders
ontbrekêr,vormende overgebleven
bestuurders
of de overgebleven
bestuupclspeen bevoegdbestuur.In vacaturesdientuiterlijkop de eerstvolgen6lsalgemenevergadering
te wordenvoorzien
4 . Elkebestuurder
kante allentijdedoorde algemenevergadering
worden
ontslagern
of geschorst.
Eenschorsingdie nietbinnendriemaan6lsngevolgdwordtdooreen besluittot ontslag,eindigtdoorhetverloopvandie termijn
BESLUIWORMING
VAN HETBESTUUR.
AÉikel 8.1. Het bestuurvergadert
zo dikwijlsdit ingevolge
de statutennodigis of de
voozitterr
of een anderebestuurder
zulkswsnsf.2. ln vergadering
kunnenslechtsbesluiten
wordengenomenindientenminslle
de helftvan de bestuurders
aanwezigof vertegenwoordigd
is.
Eenbestuurder
kanzichter vergadering,
mitsschriftelijk,
dooreenmedebestuurder
latenvertegenwoordigen.
Hetbestuurkanook buitenvergadering
(schriftelijk)
besluitennemen,mitsallebestuurders
zichomtrenthet desbetreffende
voorstelschriftelijkhebbenuitgesprokêfl
,waaroncler
gegevensdragsr.begrepenperelektronische
3. Alle bestuursbesluiten
wordengenomenmetgewonemeerderheid
vanstemmen.
4. van hetverhandelde
in elkevergadering
wordendoorde secretaris
notulenrcpgesteld,
die na vaststelling
doorhet bestuurdoorde voozitter
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-6wordenondertekend.en de secretaris
omtrentde
oordeelvande voorzitter
uitgesproken
b, Het in de vergadering
geldtvoorde inhoud
Hetzelfde
uitslagvan een stemmingis beslissencl.
gestemd
overeen nisfVaneen genomenbesluit,voorzovervrerd
v6e15fsl.vastgelegd
schriftelijk
van dit oordeelde juistheidna het uitspr,eken
Wordtechteronmiddellijk
daarvanbetwist,danvindteen nieuwestemmingplaats,wanneerdestemming
of, inrliende oorspronkelijke
van de vergadering
meerderheid
geschiedde,
eenstemgerechtigdeof schriftelijk
niethoofdelijk
vervallendestemming
nieuwe
Door
deze
verlangt.
dit
aanwezige
stemming.
van de oorspronkelijke
rechtsgevolgen
I]ELONING.
EN
BEVOEGDHEID
BESTUURSTAAK.
Hetbestuur1. Hetbestuuris belastmet het besturenvan de vereniging.
mitsduidelijkkan alszodanigeenof meervan zijnbevoegdheden,
aananderenverlenen.Degenedie aldusbevoegdhedenomschreven,
v3n hsfhandeltin naamen onderve,rantwoordelijkheid
uitoefent,

bestuur

vanonderhetvoorrecht
mogenslechtswordenaetnvaard
2. Erfstellingen
boedelbeschrijving.vergadering,I'ande algemene
3 . Hetbestuuris, mitsmetgoedkeuring
\/an
[eltot hetaangaan overeenkomsten
bevoegdte besluiten
van
registergoederen.en bezwaring
vervreemding
verkrijging,
Het bestuuris nietbevoegdtot hetaangaanvan overeenkomstenmedeschuldenaarzichals borgof hoofdelijk
waarbijde vereniging
of zichtot zekerheidsstellingverbindt,zichvooreenderdesterkmarakt
vooreen schuldvaneen anderverbinrlt.
tevergadering
4 . Hetbestuursteltjaarlijksvóóreendoorde algemene
op
enbijbehorende
begroting,
met
bepalentijdstipeenactiviteitenplan,
voor.vergadering
aanrde algemene
legtdezestukkenter goedkeuring
goedkeuring
van de
machtiging
of
de
voorafgaande
5 . Hetbestuurbehoeft
en/ofhetvoorhet aangaanvanverplichtingen
algemenevergadering
nietis
verplichting
en/of
uitgave
zodanige
een
indien
uitgaven,
doenvan
goedgekeurdin eendoorde algemenevergadering
opgenomen
als in lid4 van dit artillelbedoeld,of hetbedrag,datactiviteitenplan,
en/ofuitgavein hetbij dat planbeholsndsvoordie verplichting
overschrijdt.'
is
opgenomen,
begroting
nader
vergadering
karnde algemene
hetin lid5 bepaalde
6 . Onverminderd
goedkeuring
machtigingof
haar
aan
bestuursbesluiten
te omschrijven
nauwkeurig
omschrevenbeslutiten
mitsde betrokken
ondenruerpen,
zijn
medegedeeld.
bestuur
het
aan
schriftelijk
het in de leden5 en 6 bepaaldebehoefthet bestuu
7 . Onverminderd

iÉw\
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- 7goedkeruring
van de algemenevergadering
voorbesluíten
tot.(i) hetaangaanvan rechtshandelingen
ei netverrichten
vaninvresteringen,
waarmeemeerdaneen naderbij huishouàelijt_
reglement
vastte steilenbedragper handering
gemoeidis;___
(ii) a. het huren,verhurenen op ànderewlze in-gébruik
of gensl_
verkrijgen
en gevenvan registergoederen;
b. hetaangaanvan overeenkómsten,
waarbiy
aande vereniging_
een bankkrediet
wordtverleend;
c. hetter leenverstrekken
van gelden,alsmedehetfsr lsgn_
opnemenvan gelden,waarondernietis begrepenhetgebruik_
makenvan een aande vereniging
verreendbankkredià.
op het ontbreken
vandezegoedkeuriág
lan dooren tegenderdengeen
beroepwordengedaan.
8' Bestuurders
kunnenrechthebbenop vergoeding
van de doorhen inuitoeferring
van
hun
functie
(in
redelijkheià)
gemáakte
kosten^
9. Voorzoverop grondvan lid g van oii artitáliemáattekosten
aaneen_
bestuur'der
wordenvergoed,wordendezeinle jaarrekening
van de_
.._-v-eIenigingzichtbaargemaaktennadertoegelicÉt
YERTEGEÀIWOORDIGINGArtikel í0.
1' De vereniging
wordtvertegenwoordigd
doorhetbestuur.Voortskandeverenigingwordenvertegenwoordigd
doortweetezamenhandelendebestuurders.
2. Het bestuurkanbesluiten
tot hetverlenenvanvolmachtaan éénof_
meerbestuurders
alsookaanderden,om de vereniging
binnende_
grenzenvan die volmachtte vertegenwoordigen.
Hètbestuurkanvoorts
besluitenaangevolmachtigden
eentitelteuál"n"n.
3. Het bestuurzalvanhettoekennen
van doorlopendsvertegenwoordigingsbevoegdheid
opgavedoenbij het handelsregister_
van de f(amervan Koophandel.
4. Indieneen bestuu.rder
eentegenstrijdig
belangheeftmetde vereniging_
kan hij nietteminde verenigingvertegel*ooto-igen
tenzijde algemJne_
v_ergadering
daartoeeen of meerpersonenaartrvi,ist.
Artikelí1.
1' Het bestruur
is verplichtvan de vermogenstoestand
van de vereniging
en
van alles,betreffende
de werkzaamheàen
van de vereniging,
naar-d;
eisendiervoortvloeien
uit dezewerkzaamheden,
op zodánilewijzeeen
administratie
te voerenen de daartoebehorende
boeken,Ulscn'eioene_n.
andercgegevensdragers
op zodanigewijzete bewaren,dat te ailen_
tijdede r,echten
en verplichtingen
van d--e
veienigingkunnenworden
gekend.
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-8binnenzes maanden2- Hetbestuurbrengtop een algemenevr:rgadering
van deze-verlenging
behoudens
ná afloopvan heiveienigingsjaar,
uit overde gang
zijnjaarverslag
doorde algemenévêrgadering,
i;Í.
en overhetgevoerdebeleid'Hetlegtslgvan iaken in de váreniging
lslbalansen de staatvan batenen lastenmeteentoelichting
worden
stukken
Deze
over.
aande algemenevergadering
goedkeuring
van
de ondertekening eenontbreekt
doorde bestuurders;
óndertekená
of meerVanhen,danwordtdaarvanonderopgaveVanredenenmelding
lid van de gezamenlijkeóemaaft.Na verloopvan de termijnkan ieder
nakomen'in rechievorderendat zij dezeverplichtingen
Ëestuurders
ledeneengewone
jaarlijks
uit de
benoemt
3 . De algemenevergadering
die geendeeltweepersonen,
comírissievan tenminste
kas-controle
mogenuitmakenvan het[gsfuLll'de stukkenbedoeldin de tweedezin van lid 2
onderzoekt
De commissie
verslaguitvan haarbevin
vergadering
àn brengtaande algemene
dingen.
bijzondereingen verantwoording
van de rekeni
4 . Vereisthetonderzoek
mitsmet
commissie,
kennis,dan kande kas-controle
boekhoudkundige
door
van de vereniging
óáóàl"rringu"i hetbestuur, zichvoorrekening
doenbijstaan'-een deskundige
ten behoevevan haarHetbestuuriJverplichtaande commi'ssie
haarte verschaffen,
alledoorhaargewensteinlichtingen
onderzoek
á".gà*"nst de kasen de waardente vertonenen de boeken,be--voorraadplevan de vereniging
schéidenen anderegegevensdragers
te stellen.
gingbeschikbaar
is verplichtde in de leden1 en 2 bedoeldeboeken,
5. Éet-bestuur
zevenjarente-gedurende
en anderegegevensdragr3rs
bescheiden
bewaren.
AÉikel 12.
wordt
uiterlijkzes maandenna afloopvan het verenigingsjaar,
l-"rlilks,
gehouden
-de
voorjaarsvergaderingeen álgemenevergadering
In de vto{aarsvergaderingkomenonder meer aan de orde:en
a, het jaarversla{en de iekeningvan het afgelopenverenigingsjaar
verantwoordi;gals bedoeldiÀ artikel11 met het verslagvan de aldaar genoemdekas-controlecommissie.
b. de benoemingvan de in artikel1íl genoemdekas-controlecom-

missievoorhet lopendeverenigingsjaar;
vacatuÍêS,
in eventuele
c. voorziening
bij deof de leden,aangekondigd
bestuur
het
d . voorstellen-uan
voorde vergadering-oproeping
uiteililféén maandvooraanvangvan hetnieuweJaarlijks,
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wordteenatgemene
vergadering
_de_
::fl'lgjlgsjagr,
na1aa
rsvergad
ering_gehoude-n
O:Tf3*"..rgaOe-ring
I ht-'tactiviteitenplanf,oÀ"nondermeeraande oE
a'
metbijbehórende
begroting
voorhetkerngnfls_
. verenigingsjaar;
-

voorzieniÀg
in eventuelevacatur"r,
?
c' voorsteilen
van hetbestuurof de reden,aangekondigd
bij de_
voorde vergadering.
^ ^, :l,jo^gping
2. Andere
argemene
vergadeïing"n
-- Ëoro"n gehoudenzo dikwijrs
het-bestuurdit wensetijko-ordeeii:
3.

Yff,i;:;:*:*::'H;:['r'J*ï[k;erzoekvantenmin6

van één/tienoe]_
gedeeltevan,e
eÍonrmo^ ..^--ï,
_.. joJ,h"l.r.,Jbrengen
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