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Heden, drieentwintig september tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus—

 

Wilhelmus Victor Hopmans, notaris gevestigd te Nijmegen:  
mevrouw Yvonne Hogenkamp, kantooradres 6511 TJ Nijmegen, Sint Canisiussingel 26, geboren te—

 

Zevenaar op achtentwintig olctober negentienhonderd eenenzeventig.  
De verschenen persoon verklaarde het navolgende:  

de algemene ledenvergadering van de statutair te Nijmegen (feitelijk adres: Erasmusplein 1—

 

K 10/.02, 6525 HT Nijmegen) gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid  
GESCIHEDENIS STUDENTEN VERENIGING, ingeschreven in het Handelsregister van de-
Kamer van Koophandel onder nummer 40145741, heeft besloten de statuten van de vereniging—

 

te wijzigen, conform het ontwerp van deze alcte;  
de verschenen persoon werd aangewezen om van de onderhavige statutenwijziging te doen  
blijken bij notariele alcte;  
de statuten van deze vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij een alcte op zestien juni  
tweeduizend veertien verleden voor mr. J.H.M. Grijmans, notaris te 's-Gravenhage;  
van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze alcte gehecht geschrift  
(Bijlage).  

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon dat de statuten van genoemde—

 

vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:  
Artikel 1  
Naam  
De vereniging draagt de naam: `Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur'.  
Artikel 2  
Zetel  
De vereniging is gevestigd te Nijmegen en is verbonden aan de studierichting Geschiedenis van de—

 

Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit te Nijmegen.  
Artikel 3  
Duur, verenigin2siaar en boekjaar  
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 en boekjaar van de vereniging lopen van een oktober van een jaar tot een—

 

oktober van het daaropvolgende jaar.  
Artikel 4  
Doel  
De vereniging heeft als doe!:  
1. het verlenen van diensten aan, en werkzaam te zijn in het belang van haar leden;  
2. het verzorgen van aanvulling op de studieprogramma's van de studierichting Geschiedenis;  
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  
Leden  
De vereniging kent leden, waaronder zijn te verstaan gewone leden, gastleden en buitengewone  
leden, en voorts donateurs.  
Artikel 6  
Het lidmaatschap  
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a. Leden zijn zij, die zich als zodanig hebben opgegeven bij een door het bestuur aangewezen  
persoon alsmede het jaarlijkse lidmaatschap hebben betaald. Ereleden van de vereniging zijn—
zij, die zich in de vereniging op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en als—

 

zodanig door een Algemene Ledenvergadering, met inachtneming van het Huishoudelijk  
Reglement, worden benoemd. Zij hebben geen financiele verplichtingen jegens de vereniging,-

 

hebben toegang tot de vergaderingen en kunnen hierin een stem uitbrengen.  
b. Het lidmaatschap geldt voor een 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 sta-tuten, 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.  
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 ten slotte 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 een 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, zulks met  

inachtneming van het ter zake in het Huishoudelijk Reglement bepaalde.  
e. Indien het aantal bestuurders beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het  

bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene  
Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt  

f. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig (overgebleven)  
bestuurder, is de persoon die daartoe door de Algemene Ledenvergadering wordt aangewezen,  
tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. 

g. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij  
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 
vereniging en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum.  
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van het  
voorgaande alsnog door het bestuur worden genomen, doch behoeft het de goedkeuring van de 
Algemene Ledenvergadering. Een bestuurder die mogelijk een direct of indirect persoonlijk—
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging dient hiervan onverwijld—

 

mededeling te doen aan de andere bestuurders en aan de Algemene Ledenvergadering en  
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daarover alle relevante informatie te verschaffen. De Algemene Ledenvergadering besluit  
buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang  

h. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander  
communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering  
deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference  of  
door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur 
deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende  
bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. 

Artikel 11  
Bevoeedheden van het bestuur - Vertegenwoordieing 
a. Het bestuur is belast met het bes-turen van de vereniging conform de bevoegdheden als vermeld-

in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Bij het vervullen van hun taak richten de 
bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. 

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. 

d. De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de Algemene Ledenvergadering. 
Artikel 14 
Statutenwiizieing 
Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de Algemene 
Ledenvergadering op de wijze als vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 
Artikel 15 
Huishoudelijk Reglement 
a. De Algemene Ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast, houdende nadere 

regels omtrent het beheer van de organisatie van de vereniging. 
b. De Algemene Ledenvergadering kan het Huishoudelijk Reglement wijzigen op de wijze als 

vermeld in het Huishoudelijk Reglement.  
Artikel 16  
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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.  
SLOT  
Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.  

De inhoud  
van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft  
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de—

 

inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.  
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris,—

 

ondertekend.  
Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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