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Naam, zetel, duur, doel 

 
Artikel 1:  
De vereniging draagt de naam: Utrechtse Studenten Alpen Club. 
 
Artikel 2:  
Zij heeft haar zetel te Utrecht; zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 3:  
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de bergsport in 
de ruimste zin des woords. 
 
 
Leden 

 
Artikel 4:  

1. Het lidmaatschap vangt aan door opgave bij het bestuur van hen, die 
ingeschreven zijn bij de Rijksuniversiteit te Utrecht of een te Utrecht gevestigde 
hogere beroepsopleiding, of die bij besluit van de ledenvergadering of het bestuur 
als lid worden toegelaten; toelating door het bestuur geschiedt in afwachting van 
goedkeuring door de ledenvergadering. 

2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen van de leden zijn 
opgenomen. 

3. De algemene vergadering kan in het reglement de leden in verschillende 
categorieën verdelen.  

 
 
Einde van lidmaatschap 

 
Artikel 5: 

1. Het lidmaatschap eindigt door; 
a. de dood van het lid; 
b. opzegging door het lid; 
c. opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid zijn 

verplichtingen jegens de vereniging niet na komt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren; 

d. door royement; deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der 
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet hoogstens twee maanden na 
aanvang van het verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris geschieden. 

3. Opzegging door de vereniging wordt aan het lid schriftelijk aangezegd; 
herinschrijving van een zodanig gewezen lid kan slechts geschieden krachtens 
bestuursbesluit. 

4. Tegen een besluit van royement of opzegging door het bestuur staat de 
betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de 
algemene vergadering open.  

 
 

Jaarlijkse bijdrage 

 
Artikel 6:  

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de 
algemene vergadering wordt vastgesteld; tevens dienen zij de andere aan hen 
opgelegde verplichtingen na te leven.  



2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing 
van de verplichting tot betalen van de bijdrage te verlenen. 

 
Artikel 7:  
Het verenigingsjaar vangt aan op één oktober en eindigt per ultimo september 
daaraanvolgende. 
 
 
Bestuur 

 
Artikel 8: 

1. Het bestuur der vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven 
leden. 

2. De benoeming der bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit één 
of meer voordrachten of een voordracht van één of meer personen. 
De algemene vergadering bepaalt bij de bestuursbenoeming wie de functie van 
voorzitter zal vervullen.  
Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of 
meer leden. 
Een voordracht door vijf of meer leden moet zeven dagen voor de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.  

3. Het bestuur wordt telkens voor één jaar gekozen, de leden zijn terstond 
herkiesbaar, voor ten hoogste drie bestuurstermijnen. 

4. Bij gebreke van benoeming van nieuwe bestuursleden blijven de zittende 
bestuursleden voorlopig in functie, totdat nieuwe bestuursleden in hun plaats zijn 
benoemd.  

 
Artikel 9:  

1. Het bestuur is belast met het bestuur der vereniging. 
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. 

Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, tezamen met 
hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.  
De bestuursleden kunnen zich hierbij door een schriftelijk gemachtigde doen 
vertegenwoordigen. 
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de 
penningmeester voldoende. 

 
 
De algemene vergadering 

 
Artikel 10: 

1. Aan de algemene vergadering der leden komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn 
opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering gehouden; in deze jaarvergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording van zijn in afgelopen 
verenigingsjaar gevoerde beleid af.  

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt. 

4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, dit 
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, met inachtneming van 
tenminste acht dagen.  

5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste zes leden, of van 
tenminste één/tiende deel  der stemgerechtigde leden als het aantal 
stemgerechtigde leden der vereniging minder dan zestig bedraagt, verplicht een 



algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken bijeen te 
roepen. 

6. In de jaarvergadering worden de te betalen contributies vastgesteld, bij gebreke 
hiervan blijven de voordien vastgestelde contributies gelden. 

 
Artikel 11: 

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering; zij hebben daar ieder 
één stem.  

2. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 
uitbrengen.  

 
Artikel 12: 

1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden besluiten van de 
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 
De ledenvergadering kan bij reglement een minimum aantal leden vaststellen, dat 
ter vergadering aanwezig moet zijn voor het geldig nemen van besluiten. 

2. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij 
ongetekende briefjes. 

3. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
personen, dan is dit verworpen. 

4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen beide 
personen, die in de eerste stemming de meeste stemming op zich verenigden. 
Ingeval bij een stemming tussen personen de stemmen staken, beslist het lot.  

 
 
Artikel: 13: 

1. De voorzitter leidt de vergadering.  
Is hij afwezig, dan treedt een ander bestuurslid, door het bestuur aan te wijzen, 
als voorzitter op. 

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door 
een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. 
Een afschrift der notulen is op aanvraag verkrijgbaar. 

 
 
Statutenwijziging 

 
Artikel 14:  

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden na een besluit van de 
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen, met de mededeling, dat daarin 
wijziging zal worden voorgesteld. 

2. Bij de oproeping tot een vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging, moet aan de leden de voorgestelde wijziging woordelijk worden 
medegedeeld. 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene 
vergadering, waar tenminste twee/derde van het totaal aantal leden der 
vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. 
Is minder dan twee/derde der leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken 
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 
zelfde voorstel met meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte 
stemmen wordt besloten, ongeacht het aantal der ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 

4. Een statuutwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt.  



 

Ontbinding 

 
Artikel 15:  

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
vergadering.  
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. De algemene vergadering beslist wat met het batig saldo na vereffening zal 
gebeuren; deze bestemming dient zoveel mogelijk overeen te komen met de 
doelstellingen der vereniging. 

 
 
Reglementen 

 
Artikel 16:  

1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen.  
Deze mogen niet strijdig zijn met de wet ook waar die geen dwingend recht 
bevat, noch met de statuten.  

2. Vaststelling en wijziging van een reglement kan alleen geschieden door een 
besluit van de algemene vergadering, met een meerderheid van twee/derde der 
uitgebrachte stemmen. 

 
 
Onvoorziene gevallen 

 
Artikel 17: 
In alle gevallen, waarin deze statuten of een eventueel te maken reglement niet 
voorzien, of waarin verschil van mening over de uitleg daarvan bestaat, beslist het 
bestuur naar beste weten.  
 
 
Slotbepaling 

 
Artikel 18: 
In afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft zijn thans lid 
van het bestuur en blijven in deze functie gehandhaafd tot de eerstvolgende 
bestuursverkiezing: 

a. Dirk van Dorp 
b. Frederike Willemina Bloemers 
c. Frank Hendrik Bosch 
d. Isabel Jacoba Veen 
e. Eduard François Hubert Marie Cousin 
f. Robertus Nicolaas Maria Molenaar 
g. Maria Adriana Hardenbol 


