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Statuten
van de muziekvereniging “Sempre-Crescendo” te Hellevoetsluis

Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Sempre-Crescendo” en is gevestigd te Hellevoetsluis. Zij wordt in
deze statuten verder aangeduid met ‘de vereniging’.
Duur
Artikel 2
De vereniging is opgericht op 22 september 1927, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato 1
augustus 1928, nummer 61, verlengd bij Koninklijk Besluit de dato 16 augustus 1957, nummer 32
en wordt met ingang van 14 juni 1977 geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de instrumentale amateuristische
muziekbeoefening en daaraan verwante vormen van amateuristische kunstbeoefening in de
ruimste zin des woords.
Middelen
Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het geven van onderricht aan haar leden;
b. het houden van repetities;
c. het organiseren van en het deelnemen aan muziekwedstrijden zowel als vereniging, als met
individuele leden;
d. het geven van en medewerken aan muziekuitvoeringen;
e. het opluisteren van evenementen;
f. alle overige activiteiten, welke bevorderlijk aan het doel van de vereniging kunnen zijn.
Leden
Artikel 5
De vereniging bestaat uit:
a.
b.
c.
d.
e.

werkende leden;
aspirant werkende leden;
ereleden;
donateurs;
beschermer(s).

Artikel 6
Werkende leden zijn zij, die zich verbinden persoonlijk mede te werken aan het genoemde in de
artikelen 3 en 4 en die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Aspirant werkende leden zijn zij, die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en die zich
eveneens verbinden persoonlijk mede te werken aan het genoemde in de artikelen 3 en 4.
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Donateurs verplichten zich jaarlijks een bijdrage aan de vereniging te geven ten minste ter grootte
van het bedrag, dat door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Ereleden zijn leden, die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Zij
worden door het bestuur als zodanig benoemd.
De algemene ledenvergadering kan een beschermer benoemen.
Aanmelding als lid
Artikel 7
Hij of zij die als lid tot de vereniging wenst toe te treden, dient zich aan te melden bij de secretaris
van de vereniging. Het bestuur beslist binnen een maand over de toelating. Van een afwijzende
beslissing heeft de afgewezene beroep op de algemene ledenvergadering. Deze kan de afwijzing
vernietigen.
Uittreding
Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt door:
1. het overlijden van het lid;
2. schriftelijke opzegging door het lid aan het adres van de secretaris van de vereniging;
3. royement
Royement geschiedt op voorstel van het bestuur, krachtens besluit van de algemene
ledenvergadering indien:
a. Het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, door zijn
gedragingen aan de vereniging schade toebrengt, of de belangen van de vereniging in gevaar
brengt;
b. het lid, dat ook na aanmaning, ingebreke blijft de aan de vereniging verschuldigde contributie
te voldoen.
In het onder 1 genoemde geval eindigt het lidmaatschap direct.
In het onder 2 genoemde geval eindigt het lidmaatschap op de eerste dag van de maand,
volgende op de datum waarop de secretaris de opzegging heeft ontvangen. Ingeval van royement
eindigt het lidmaatschap op de dag waarop de belanghebbende kennis van het daartoe strekkende
besluit heeft gekregen.
De daartoe schriftelijke mededeling dient binnen een week na de datum waarop het besluit tot
royement is genomen, door de secretaris aan het geroyeerde lid te worden toegezonden bij
aangetekende schrijven.
Het bestuur kan, indien zij voornemens is de algemene ledenvergadering voor te stellen een lid te
royeren, het betreffende lid schorsen totdat een beslissing op het voorstel is genomen.
Geldmiddelen
Artikel 9
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies;
c. opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde activiteiten;
d. schenkingen;
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e. donaties;
f. andere baten.
De bedragen van de contributies worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Het minimum bedrag van de donatie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Bestuur
Artikel 10
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 en maximaal 9 leden
die tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, te weten: voorzitter, secretaris,
penningmeester, en twee of meer gewone leden.
De bestuursleden worden in de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden voor de tijd van
3 jaren.
De voorzitter wordt als zodanig gekozen door de algemene ledenvergadering. De overige
bestuursfuncties worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
De aftreding wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 11
Het bestuur is belast met:
a. De behartiging van de belangen van de vereniging;
b. Het toezicht op en het beheer van de eigendommen van de vereniging;
c. het voorbereiden van activiteiten;
d. de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Artikel 12
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het
bestuur.
Artikel 13
De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. De
penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. Voor het
aangaan van rechtshandelingen en verplichtingen waarvan de gevolgen niet tevoren op geld
waardeerbaar zijn en tot het aangaan van verplichtingen die een bedrag van f15.000, - te boven
gaan, behoeft het bestuur machtiging van de algemene ledenvergadering.
Artikel 14
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 1/3 gedeelte van de zitting
hebbende bestuursleden zulks nodig acht of nuttig oordeelt.
Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Ledenvergadering
Artikel 15
Tenminste eenmaal per jaar in het eerste kwartaal wordt een gewone algemene ledenvergadering
gehouden. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar
en doet de penningmeester verslag over het afgelopen boekjaar en wordt verder datgene
behandeld, wat in het belang van de vereniging bevorderlijk wordt geacht of noodzakelijk is.
Artikel 16
Ieder lid is gerechtigd de ledenvergadering(en) bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te
nemen en daar stemrecht uit te oefenen.
Artikel 17
Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden:
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a. Zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht of nuttig oordeelt;
b. Indien door tenminste 10 leden een daartoe schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen en
punten van behandeling aan het bestuur wordt gedaan;
c. indien een beroep als bedoeld in artikel 7 wordt ingediend.
Artikel 18
Tijdstip en plaats voor de ledenvergadering (en) met vermelding van de agenda van de in die
vergadering(en) te behandelen zaken, worden door het bestuur ten minste 8 dagen voor de' dag
der vergadering schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 19
Indien in het geval, bedoeld onder artikel 17 sub b, door bet bestuur binnen 14 dagen geen
ledenvergadering is belegd, nadat het bedoelde verzoek is binnengekomen, hebben de bedoelde
leden het recht zelf tot beleggen van de verzochte vergadering over te gaan. Op deze leden rust
dan de gelijke verplichting als in artikel 18 aan bet bestuur is opgelegd.
Stemmingen
Artikel 20
Besluiten op de gewone en buitengewone ledenvergadering genomen, zijn, voorzover in deze
statuten niet anders is bepaald, slechts van kracht indien tenminste de helft van de leden der
vereniging tegenwoordig is en tenminste de helft plus 1 van deze personen zich voor het voorstel
hebben verklaard.
Indien op een wettig bijeengeroepen vergadering over een agendapunt de stemmen staken, wordt
het voorstel op de eerst volgende ledenvergadering op de gewone wijze behandeld.
Indien op de tweede ledenvergadering de stemmen wederom staken, wordt bet voorstel geacht te
zijn verworpen.
Indien in een wettig bijeengeroepen vergadering niet de helft van de leden aanwezig is wordt de
beslissing over de agenda aangehouden tot een volgende vergadering, in welke vergadering een
besluit wordt genomen omtrent de agenda van de vorige vergadering, ongeacht het aantal leden
dat aanwezig is.
Stemming over personen geschiedt uitsluitend door middel van gesloten en ongetekende briefjes.
Elk stembriefje mag slechts een naam van een der kandidaten bevatten.
Ingeval van verkiezing van bestuursleden vinden zoveel afzonderlijke stemmingen plaats als
personen dienen te worden gekozen.
Bij verkiezing van een voorzitter wordt over hem het eerst gestemd.
Indien bij een eerste vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt
tot een tweede vrije stemming overgegaan. Is ook bij deze tweede stemming geen volstrekte
meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de
tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of - indien de meeste stemmen over
meerdere personen zijn verdeeld - tot allen die aldus de meeste stemmen hebben verkregen.
Staken de stemmen alsnog, dan beslist het lot.
Het lid onthoudt zich van medestemming indien gestemd wordt over zaken die hem/haar,
zijn/haar echtgenoot/echtgenote of bloedverwanten 'in rechte lijn betreffen.
Over zaken wordt door de leden mondeling gestemd.
Bezittingen
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Artikel 21
Het lid, dat ophoudt lid van de vereniging te zijn, verliest door dit feit alleen alle rechten, die aan
het lidmaatschap verbonden zijn.
Verenigingsjaar
Artikel 22
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Wijzigen van Statuten
Artikel 23
Deze statuten kunnen worden gewijzigd en aangevuld door een besluit van de algemene
ledenvergadering genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige
stemmen.
Een wijziging of aanvulling treedt in werking nadat de wijziging(en) casu quo aanvulling(en) is/zijn
opgenomen in een notariële akte.
Huishoudelijk reglement
Artikel 24
Nadere regelen de vereniging betreffende, worden, voorzover niet in deze statuten geregeld, bij
een door een algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geregeld. De
bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met deze statuten.
Ontbinding van de vereniging
Artikel 25
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe
belegde algemene ledenvergadering en vereist een meerderheid van 2/3 van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2. De algemene ledenvergadering welke tot ontbinding van de vereniging besluit, beslist over het
in principe aangenomen besluit, hetwelk als volgt luidt:
"Bij de ontbinding van de vereniging, ingevolge het besluit van de algemene ledenvergadering,
zullen de eigendommen van de vereniging en de geldmiddelen afgegeven worden aan het
gemeentebestuur van Hellevoetsluis; onder voorwaarde, dat de instrumenten en andere
goederen uitsluitend mogen worden afgegeven aan officieel erkende of op te richten
verenigingen".
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 1 oktober 1990
Het bestuur,
J.C. Landwehr,

voorzitter,

G. van den Houten,

secretaris,

LC. 't Mannetje,

penningmeester,
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