
Statuten van de Societeit de Harmonie.
DEFINITIES
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
a. vereniging: de hierna in artikel 2 genoemde vereniging “Sociëteit De  Harmonie”;
b. bestuur: het bestuur van de vereniging;
c. financiële commissie: de in artikel 14 lid 2 bedoelde commissie.

NAAM EN ZETEL
Artikel 2
De vereniging draagt de naam "Sociëteit De Harmonie" en is gevestigd te Groningen.

DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel haar leden de gelegenheid te bieden elkander in een goede ambiance 
te ontmoeten en tezamen activiteiten te ontplooien.
2. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 4
1. De vereniging, opgericht op dertien augustus achttienhonderd veertig, is aangegaan voor 
onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.

LEDEN
Artikel 5
1. Leden kunnen zijn:
    a. natuurlijke personen van achttien jaar en ouder,
    b. rechtspersonen.
2. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, daartoe door de 
algemene vergadering zijn benoemd.
3. Personen die geen lid van de vereniging zijn kunnen op in het huishoudelijk reglement te stellen 
condities worden toegelaten tot activiteiten van de vereniging; aan de betrokkenen kan geen 
stemrecht worden toegekend.

Artikel 6
1. Degene die lid wenst te worden dient zijn verzoek daartoe bij het bestuur van de vereniging in te 
dienen door middel van een daartoe bij de secretaris van het bestuur aan te vragen formulier.
2. Het bestuur dient binnen drie maanden na de ontvangst van de aanmelding schriftelijk aan de 
betrokkene mede te delen of hij al dan niet als lid is toegelaten. Bij niet-toelating dient te worden 
aangegeven op welke grond de aanneming als lid wordt geweigerd. De betrokkene heeft geen recht 
van beroep op de algemene vergadering.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid of door het bestuur;
c. ontzetting door de algemene vergadering.
2. Opzegging door het bestuur kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar waarin de opzegging plaats vindt.
4. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 3 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.
5. Van een opzegging door het bestuur wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave 
van reden(en), in kennis gesteld.
Hem staat, binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de 
algemene vergadering.
De algemene vergadering 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 mee te delen.
In geval van opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang is het lid gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep geschorst.
6. Ontzetting geschiedt door de algemene vergadering, 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.
7. Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld, binnen zeven dagen 
nadat de algemene vergadering het besluit heeft genomen.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
MIDDELEN
Artikel 8
1. De middelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. subsidies;
c. revenuen van beleggingen;
d. erfstellingen, legaten, schenkingen;
e. andere middelen.
2. De leden zijn verplicht de door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vastgestelde 
contributie binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen:
a. gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen;
b. betaling van de contributie in termijnen toe te staan.

BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste vijf en 
ten hoogste zeven personen.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. 
Het bestuur verdeelt de overige functies in onderling overleg.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 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 zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. De vereniging wordt vertegenwoordigd:
a. door het bestuur;
b. door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Alvorens het bestuur overgaat tot het doen van uitgaven die het bedrag van elfduizend driehonderd 
vijftig euro (€ 11.350) te boven gaan wordt daaromtrent overleg gepleegd met de financiële 
commissie; hetzelfde geldt voor overeenkomsten met een looptijd langer dan één jaar.
5. Het bestuur legt beleidsplannen die betrekking hebben op een termijn langer dan één jaar ter 
goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

ZITTINGSDUUR EN VERKIEZING VAN HET BESTUUR
Artikel 10
1. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaren. Aftredende bestuursleden zijn 
twee maal terstond herkiesbaar. 

2. In tussentijdse vacatures wordt zoveel mogelijk door de eerstvolgende algemene vergadering 
voorzien.
Een nieuw gekozen bestuurslid treedt onmiddellijk in functie.

Artikel 11
1. Voor elke vacature maakt het bestuur een voordracht op van ten minste één kandidaat, welke 
voordracht ten minste twee weken vóór de desbetreffende algemene vergadering aan de leden wordt 
toegezonden.



2. Ten minste twintig leden kunnen tezamen voor elke vacature een kandidaat stellen, waarvan zij 
uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk dienen kennis te geven aan de secretaris, die 
daarvan onverwijld mededeling doet aan de leden.
3. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 
twee derden der uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering om aan de 
kandidaatstelling(en) het bindend karakter te ontnemen dan is de algemene vergadering vrij in haar 
keuze.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
1. Jaarlijks voor één december belegt het bestuur een algemene vergadering, waarin in ieder geval de 
volgende punten aan de orde komen:
a. benoeming casu quo ontslag van bestuursleden;
b. verkiezing van leden van commissies;
c. de jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar;
d. het jaarverslag betreffende het verstreken boekjaar.
2. Jaarlijks vóór één mei belegt het bestuur een algemene vergadering waarin de door het bestuur     
geconcipieerde begroting voor het komende verenigingsjaar aan de orde wordt gesteld.
3. Voorts belegt het bestuur een algemene vergadering:
a. zo dikwijls het dit wenselijk acht;
b. indien ten minste twintig leden een schriftelijk verzoek daartoe, onder opgave der te behandelen 
onderwerpen, aan het bestuur richten. Geeft het bestuur binnen een maand aan een zodanig verzoek 
geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht de vergadering zelf uit te schrijven.
4. De leden worden schriftelijk tot een algemene vergadering opgeroepen op een termijn van ten 
minste veertien dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend.
5. In de algemene vergadering heeft elk lid en elk erelid één stem.
6. Een lid kan zich middels een schriftelijke volmacht in de algemene vergadering doen 
vertegenwoordigen door een ander lid. Een lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

COMMISSIES
Artikel 13
De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur uit de leden één of meer commissies 
benoemen die met bepaalde taken in de vereniging worden belast. Tegelijk met de instelling van een 
commissie worden de taak en de bevoegdheden van die commissie omschreven.

ADMINISTRATIE, JAARREKENING, JAARVERSLAG
Artikel 14
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende haar 
activiteiten, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. De penningmeester is gehouden jaarlijks vóór één oktober de jaarrekening betreffende het 
verstreken boekjaar op te stellen, ter vaststelling door het bestuur.
De jaarrekening moet worden gecontroleerd door de elk jaar voor het volgende jaar door de algemene 
vergadering te benoemen financiële commissie van drie leden die geen deel van het bestuur mogen 
uitmaken. Het bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 
gevraagde informatie te verschaffen.
3. De jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de in artikel 12 lid 1 bedoelde algemene 
vergadering. De financiële commissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar 
bevindingen.

Goedkeuring, zonder voorbehoud, van de jaarrekening strekt het bestuur tot décharge voor de 
handelingen die uit de jaarrekening blijken.
4. De secretaris legt aan de algemene vergadering het jaarverslag ter goedkeuring over.

REGLEMENTEN
Artikel 15
Bij reglement kunnen door het bestuur nadere regelen worden gesteld met betrekking tot de interne 
gang van zaken in de vereniging, voor zover daarin niet in deze statuten is voorzien. In ieder geval 
wordt door het bestuur een huishoudelijk reglement vastgesteld.



STATUTENWIJZIGING
Artikel 16
1. Besluiten tot statutenwijziging kunnen slechts worden genomen in een speciaal daartoe 
bijeengeroepen algemene vergadering met een meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte 
stemmen, mits ter vergadering ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt 
binnen vier weken een tweede vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden kan worden beslist met een meerderheid van twee derden 
der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 17
1. Een voorstel tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe 
bijeengeroepen algemene vergadering.
2. Met een meerderheid van drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen, mits ter vergadering ten 
minste drie vierden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering 
belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden kan worden beslist met een 
meerderheid van drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen.

LIQUIDATIE
Artikel 18
1. In geval van ontbinding is het bestuur belast met de liquidatie, tenzij de algemene vergadering 
anders beslist.
2. De algemene vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, bepaalt tevens de bestemming van 
een eventueel liquidatiesaldo, met dien verstande dat een zodanig saldo in geen geval aan de leden 
mag worden uitgekeerd, doch dient te worden aangewend voor een doel van algemeen nut.

ALGEMENE BEPALING
Artikel 19
In alle gevallen, waarin statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur, behoudens nadere 
regeling in de eerstvolgende algemene vergadering.


