STATUTEN van VERENIGING VROUWENKOOR LA CONFIANCE.
A)

De vereniging draagt de naam “Vrouwenkoor La Confiance” en is gevestigd te
Dordrecht.

B)

De vereniging heeft ten doel: het zingen van religieuze muziek vanaf het
Gregoriaans tot aan hedendaagse composities in kerkdiensten en concerten.
Bij uitzondering kan muziek met wereldlijke teksten worden gezongen.

C)

Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen van het vrouwelijk
geslacht, die op hun verzoek door het bestuur als lid zijn toegelaten. Het
lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet overdraagbaar. Ereleden zijn zij,
die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of, in het
kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering
daartoe zijn benoemd.
1. De leden zijn verplicht:
- mee te zingen in het koor;
- tot het betalen van een contributie;
- de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van
het bestuur en van de algemene ledenvergadering na te leven;
- de belangen van de vereniging niet te schaden;
- de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden
aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te
aanvaarden en na te komen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot contributiebetaling.
3. Ereleden kunnen niet de algemene vergadering bijwonen en hebben daarom
ook geen stemrecht.
4. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten
hoogste 4 weken, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het
belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
5. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid.
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
Nadere bepalingen hierover zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.
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D)

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene
vergadering (jaarvergadering) gehouden.
Deze vergadering is in ieder geval bestemd tot:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het uitbrengen door het bestuur van het jaarverslag;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies en bijdragen;
e. vaststelling van de begroting;
f. voorziening in vacatures.
2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. Algemene
vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vereniging statutair
is gevestigd. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden
schriftelijke (per post of per e-mail) mededeling.
3. Behalve de in artikel D1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te
behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een derde gedeelte der
stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld, is het bestuur verplicht
tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping, binnen veertien dagen nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop
het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
5. De algemene vergadering bepaalt dat het bestuur uitsluitend bevoegd is
om de vereniging te vertegenwoordigen en verplichtingen aan te gaan.
6. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels
geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der
contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
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E) 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur bestaat uit drie personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur geen lid
van de vereniging behoeft te zijn.
3. De voorzitter wordt in functie door de algemene ledenvergadering
gekozen.
4.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de
algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur is verplicht voor
elke vacature een voordracht van één of meer personen op te maken.
Twee leden of meer kunnen eveneens een voordracht opmaken, die voor
de aanvang der vergadering schriftelijk bij het bestuur moet zijn
ingediend.

5. De algemene vergadering kiest uit de voorgedragen kandidaten.
Is slechts één kandidaat voorgedragen en wensen niet tenminste vijf
aanwezige leden stemming, dan is die voorgedragen kandidaat zonder
stemming gekozen.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien
zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee
derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
7. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits
dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste drie maanden.
8. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het
bestuur is verplicht, hiertoe zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
bijeen te roepen.
9. Een bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd. Elk jaar, volgens een door
het bestuur op te maken rooster, treedt een bestuurslid af. De aftredende is
terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt
op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
10. Het bestuur kan één of meer leden belasten met een specifieke taak.
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11. Het bestuur blijft wettig geconstitueerd, ook al mochten tijdelijk één of
meer bestuursleden ontbreken.
12. Uitsluitend het bestuur is bevoegd om de vereniging naar buiten toe te
vertegenwoordigen.
F)

Bij ontbinding van de vereniging wordt het saldo op de rekening van de
vereniging vereffend. Wat er dient te gebeuren met een eventueel batig
saldo, na aftrek van eventuele (bank)kosten, wordt door de algemene
vergadering bepaald.
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