VERENIGINGS STATUTEN
Van de VERENIGING voor AMATEUR ASTRONOMEN SPIJKENISSE (VAAS)
Artikel 1. Naam en zetel
De vereniging draagt de naam “Vereniging Amateur Astronomen Spijkenisse” en is gevestigd te
Spijkenisse en is verbonden aan de VOLKSSTERRENWACHT “TWEELINGEN”.
Artikel 2. Duur
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum op 25 februari
1976.
Artikel 3. Doel
Het tot stand komen en het onderhouden van een sterrenwacht te Spijkenisse en het bevorderen van
kennis ten aanzien van astronomie in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
- Het houden van bijeenkomsten, voordrachten en gedachtewisselingen te organiseren.
- Het doen van waarnemingen door haar leden te bevorderen en te leiden.
- Het zelf bouwen van apparatuur.
- Andere wettige middelen toe te passen waarmede zij oordeelt haar doel te kunnen bereiken.
- Aansluiting te hebben met soortgelijke verenigingen.
Artikel 4. Lidmaatschap
De vereniging kent gewone leden, jeugdleden en ondersteunende leden.
Gewone leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
Zij hebben een adviserende stem.
Ondersteunende leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersoonlijkheden bezittende
verenigingen en instellingen, die de vereniging steunen door een jaarlijkse bijdrage of een bijdrage
ineens; zij hebben een adviserende stem.
Artikel 5. Einde Lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de secretaris, 1 maand voor het nieuwe
verenigingsjaar.
Royement wordt uitgesproken door de penningmeester na 2 herhaalde waarschuwingen.
Vervallen verklaring, het welk geschiedt door het bestuur bij gemotiveerd besluit wegens het bij
herhaling handelen in strijd met de doelstelling of de belangen van de vereniging. Beroep staat open bij
de ledenvergadering.
Bij overlijden.
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Artikel 6. Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen, maximaal 10 personen.
Met inachtneming van het genoemde maximum dient voor iedere hoofdactiviteit een persoon als
bestuurslid in het bestuur te worden opgenomen.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in- als buiten rechte.
De wijze van verkiezing en aftreding van het bestuur wordt nader in het huishoudelijk reglement
geregeld.
Artikel 7. Ledenvergaderingen
Ledenvergaderingen worden onderscheiden in:
- De jaarvergadering
- Bijzondere ledenvergaderingen
Jaarlijks, zo spoedig mogelijk na 1 januari wordt de jaarvergadering gehouden, waarin het bestuur
verslag en verantwoording doet aan haar leden, over het afgelopen jaar, en biedt een begroting aan
voor het lopende jaar.
In de jaarvergadering wordt de kascommissie benoemd, bestaande uit 2 personen. Benoembaar zijn
gewone leden die niet tot het bestuur horen.
De vergadering de gelegenheid krijgt tot decharge uit te spreken.
In de jaarvergadering vinden de verkiezingen plaats, volgens statuten en huishoudelijk reglement.
Een bijzondere ledenvergadering kan worden gehouden volgens het huishoudelijk reglement vast te
stellen regels.
Artikel 8. Huishoudelijk reglement
Een huishoudelijk reglement dat de nodige detailregelingen en de wijze van uitvoering der statuten
bevat, wordt vastgesteld en gewijzigd door een ledenvergadering. Het mag geen bepalingen bevatten in
strijd met de wet of met de statuten.
Artikel 9. Statuten wijziging
Tot wijziging van deze statuten kan worden besloten op een, tenminste 14 dagen tevoren bijeen te
roepen, ledenvergadering.
Tot dit besluit is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco uitgebrachte stemmen niet meetellen.
Artikel 10. Ontbinding der vereniging
Wordt door een ledenvergadering tot ontbinding besloten, dan moet deze vergadering tevens besluiten
wat er met een eventueel liquidatiesaldo zal geschieden.
Artikel 11. Slotbepaling
Ingeval van onduidelijkheid van statuten of huishoudelijk reglement besluit het bestuur.
Voor belanghebbenden staat beroep open op een ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering, gehouden op 8 april 1976 te Spijkenisse.
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