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Statuten Reglement GSV Excalibur
Artikel 1
Naam.
De vereniging draagt de naam: “Geschiedenis Studenten Vereniging”.
Artikel 2
Zetel.
De vereniging is gevestigd te Nijmegen en is verbonden aan de studierichting Geschiedenis van de
Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Artikel 3
Duur en verenigingsjaar.
a. De vereniging is opgericht op negen en twintig februari negentienhonderd vier en tachtig.
b. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
c. Het verenigingsjaar loopt van één oktober van een jaar tot één oktober van het daarop volgende
jaar.
Artikel 4
Doel.
De vereniging heeft als doel:
1. het verlenen van diensten aan, en werkzaam te zijn in het belang van haar leden.
2. het verlenen van medewerking aan kwaliteitsverbetering van het studieprogramma van de sectie
Geschiedenis en aanvulling op dit studieprogramma.
3. het bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden.
4. het onderhouden van interdisciplinaire contacten met andere studierichtingen ter aanvulling op
het studieprogramma.
Artikel 5
De vereniging kent leden, waaronder zijn te verstaan gewone leden, gastleden en buitengewone
leden, en voorts donateurs.
Artikel 6
Het lidmaatschap.
a. Leden zijn zij, die zich als zodanig hebben opgegeven bij een door het bestuur aangewezen
persoon alsmede het jaarlijkse lidmaatschap hebben betaald.
b. Het lidmaatschap geldt voor één verenigingsjaar als bedoeld in art. 3 sub c van deze statuten.
c. Het lidmaatschap van leden en donateurs, als genoemd in art. 5 van deze statuten, wordt
jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.
Artikel 7
Einde van het lidmaatschap.
Het lidmaatschap van de leden eindigt door:
a. schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur van de vereniging;
b. opzegging namens de vereniging;
c. overlijden.
Artikel 8
Rechten van de leden.
De rechten en verplichtingen van de leden staan vermeld in het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging.
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Artikel 9
Geldmiddelen.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributie van de leden, de bijdragen van donateurs
en uit erfstellingen, legaten of schenkingen en tenslotte uit andere baten.
Artikel 10
Bestuur.
a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de Algemene Ledenvergadering
worden gekozen uit de gewone leden van de vereniging.
b. Het bestuur wordt gekozen voor een zittingsperiode van één verenigingsjaar, als bedoeld in art. 3
sub c van deze statuten, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit.
c. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
d. Het bestuur kan door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen.
Artikel 11
Bevoegdheden van het bestuur – vertegenwoordiging.
a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging conform de bevoegdheden als vermeld
in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
b. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te
doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
c. Over alles wat niet door de Wet, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement is geregeld, beslist
het bestuur.
d. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
Artikel 12
Toezicht op het bestuur.
Het toezicht op het bestuur wordt gehouden door de Algemene Ledenvergadering, geholpen door de
kascommissie waarvan samenstelling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan vermeld in
het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
Artikel 13
Algemene Ledenvergadering.
a. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door middel van
een schriftelijke convocatie waarin tijd, plaats en agenda van de vergadering worden
medegedeeld.
b. Bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering kan geschieden op initiatief van het bestuur,
twintig gewone leden of de kascommissie volgens een procedure als bedoeld in het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
c. De Algemene Ledenvergadering ter gelegenheid van het jaarverslag van het zittende bestuur en
de benoeming van het nieuw gekozen bestuur heet de Algemene Jaarvergadering.
Artikel 14
Statutenwijziging.
Wijziging van de Statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene
Ledenvergadering op de wijze als vermeld in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 16
Huishoudelijk Reglement.
a. De Algemene Ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast, houdende nadere regels
omtrent het beheer van de organisatie van de vereniging. Tevens kan de Algemene
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Ledenvergadering het Huishoudelijk Reglement wijzigen op de wijze als vermeld in het
Huishoudelijk Reglement.
b. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, noch de Statuten.
Artikel 15
Ontbinding.
Behoudens het bepaalde in artikel 50 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging
ontbonden door een besluit daartoe van de Algemene Ledenvergadering op de wijze als vermeld in
het Huishoudelijk Reglement.
Een na liquidatie batig saldo, zal worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt
met het doel van de vereniging, te bepalen door de Algemene Ledenvergadering.
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