Statuten
van de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: Vereniging van Vrienden van Modern Glas, welke
statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op 29 augustus 1991, verleden voor mr. Onno Berend Okkinga,
notaris ter standplaats Rotterdam.
Naam en Zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Vrienden van Modern Glas, verder te noemen: de
vereniging.
Artikel 2
De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage.
Doel
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
a.
het wekken van de belangstelling voor het moderne glas in het algemeen en het ondersteunen
van ontwikkelingen op het terrein van de hedendaagse glaskunst in het
bijzonder;
b.
het bevorderen van de totstandkoming van een informatie- en actiecentrum voor glas in
Nederland.
Middelen
Artikel 4
De vereniging tracht de in artikel 3 genoemde doelen te bereiken door:
a.
het bevorderen van informatie-uitwisseling in brede zin;
b.
het regelmatig uitgeven of doen uitgeven van mededelingen;
c.
het bevorderen van de totstandkoming van publicaties waaronder een lexicon van
Nederlandse glaskunstenaars;
het stimuleren en organiseren van bijeenkomsten en demonstraties;
d.
het bevorderen van de totstandkoming van specifieke onderscheidingen, beurzen, stagee.
mogelijkheden, en dergelijke ten behoeve van in het bijzonder jonge
glaskunstenaars; .
het stimuleren van de oriëntatie op het medium glas, van opleidingen en afgestudeerden,
f.
en op het terrein van de beeldende kunst en de bouwkunst;
g.
het propageren van de toepassing van de glaskunst in de gebouwde omgeving;
h.
het welVen en adviseren van particuliere fondsen en het bevorderen van sponsoring van
de glaskunst;
het adviseren van de Overheid onder meer inzake de vorming en besteding van fondsen,
i.
waaronder de uitvoering v_n culturele verdragen;
het bevorderen van internationale uitwisseling;
j.
het onderhouden van contacten met aanverwante instellingen, verenigingen en bedrijven;
k.
het bevorderen van de totstandkoming van een onder andere Nederlandstalige periodieke
I.
publicatie al of niet in de vorm van een eigen blad;
alle overige middelen.
m.
Verenigingsjaar
Artikel 5
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.

_

Leden
Artikel 6
1. Leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich als lid hebben aangemeld
en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet-toelating tot lid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Begunstigers zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die de vereniging met een
2.
regelmatige financiële bijdrage steunen.
De leden zijn verplicht de statuten en reglementen, alsmede de besluiten van de
3.
organen van de vereniging, na te leven.
4.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, welke door de
jaarlijkse ledenvergadering zal worden vastgesteld.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b.
opzegging door het lid;
c.
opzegging door het bestuur,
d.
of royement door het bestuur.
Opzegging door het lid dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat.
Opzegging door het bestuur kan geschieden indien het lid nalatig is om tijdig de contributie
te voldoen.
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van een besluit tot royement uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Geldmiddelen
Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
contributies,
donaties,
erfstellingen,
subsidies,
andere baten.
Ledenvergadering
Artikel 9
1.
De vereniging kent de
- jaarlijkse ledenvergadering,
- de gewone ledenvergadering en de
- buitengewone ledenvergadering.
De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
2.
De jaarlijkse ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen binnen drie maanden
na afloop van het verenigingsjaar; het bestuur legt in deze vergadering rekening en
verantwoording af van het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid en zet zijn
plannen uiteen voor het nieuwe verenigingsjaar.
3.
Een gewone ledenvergadering wordt door het bestuur bijeengeroepen wanneer het dit
noodzakelijk acht in het belang van de vereniging.
4.
Een buitengewone ledenvergadering wordt op verzoek van tenminste vijftien leden
bijeengeroepen door het bestuur met vermelding op de agenda van het door voornoemde
leden voorgestelde onderwerp.

Stemmingen
Artikel 10
1.
Alle leden zijn stemgerechtigd. Ieder lid heeft één stem.
2.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.
Besluiten worden tenzij deze statuten anders bepalen genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen.
Bestuur
Artikel 11
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, die door de leden
vergadering worden benoemd.
Voorzitter en secretaris worden in hun functie gekozen uit de stemgerechtigde leden;
de functie van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,
2.
behoudens het bepaalde in lid 4.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als wat betreft een
voordracht van tegenkandidaten, tien leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een
voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het bestuur worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
3.
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering,
genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd
is.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
4.
voordrachten.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door
de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
5.
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
6.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in.
7.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van
het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
8.
Vertegenwoordiging
Artikel 12
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. Bij
ontstentenis van één van beiden treedt de vice-voorzitter op in diens plaats.
Statutenwijziging
Artikel 13
Wijziging van de statuten geschiedt door een besluit van de ledenvergadering met een meerderheid van
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een voorstel tot wijziging wordt gedaan door het
bestuur of door tenminste vijftien leden en dient, goed omschreven, tenminste twee weken voor de
ledenvergadering aan de leden kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 14
Een wijziging van de statuten treedt in werking na het verlijden van de desbetreffende notariële akte.

---

Reglementen
Artikel 15
Bij besluit van de ledenvergadering kunnen een huishoudelijk reglement en andere reglementen
worden vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken.
De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
Ontbinding
Artikel 16
Ontbinding van de vereniging vindt plaats bij besluit van de ledenvergadering of, als het ledental is
gedaald tot vijftig leden, van rechtswege.
Het besluit van ontbinding wordt genomen bij een meerderheid van tenminste drie/vierde deel der
geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 17
Bij ontbinding van de vereniging worden haar bezittingen door het bestuur zoveel mogelijk in
overeenstemming met de doeleinden van de vereniging bestemd.
Slotbepalingen
Artikel 18
In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur.
Artikel 19
Voor de eerste maal werden tot leden van het bestuur benoemd
1.
2.
3.

de heer Willem Machiel Korink, drukker, geboren zevenentwintig juni negentienhonderd
zevenendertig, wonende te Rotterdam, 's Landswerf 19, voorzitter;
mevrouw Bernardine Roberta Maria de Neeve, ex-conservator Museum Boymans van
Beuningen, geboren twee juni negentienhonderd vijftien, wonende te Rotterdam,
Oostplein 109, vice-voorzitter;
de comparant voornoemd, secretaris-penningmeester.

