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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële statutenwijziging
bij akte op 23 december 2010 verleden voor mr. C.P. Boodt, notaris te Amsterdam.
_____________________________________________________________________
Statuten
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1.
De Vereniging draagt de naam: Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde.
2.
Zij is gevestigd te Amsterdam.
3.
De Vereniging, die oorspronkelijk werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit
van vier juli achttienhonderd tweeënzestig, duurt voort voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
De Vereniging heeft ten doel: het bevorderen van economische kennis. Zij tracht dit
doel te bereiken:
a.
door het doen instellen van wetenschappelijke onderzoekingen op
staathuishoudkundig gebied;
b.
door het uitgeven van publicaties, die zij daartoe geschikt zal oordelen;
c.
door alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel wenselijk
worden geacht.
Van de leden
Artikel 3
1.
De Vereniging kent leden en ereleden.
2.
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
3.
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
4.
Erelid is degene, die door de algemene vergadering met algemene stemmen als
zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheid, dat hij zich bijzonder
verdienstelijk voor de Vereniging heeft gemaakt.
Toelating
Artikel 4
Degene, die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat ten minste de voorletters, naam, adres en geboortedatum. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "schriftelijk" mede verstaan: een via ieder ander gangbaar communicatiemiddel overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke
weergave vatbaar bericht.
Aansprakelijkheid
Artikel 5
De leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vereniging.
Verenigingsjaar
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Artikel 6
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk
jaar.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt door:
a.
overlijden;
b.
schriftelijke (zoals bedoeld in artikel 4) opzegging door het lid aan de secretaris van de vereniging; deze kan geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn, met dien verstande dat ingeval de opzegging de
secretaris na éénendertig december bereikt het lidmaatschap geacht wordt in
het nieuwe verenigingsjaar te zijn geëindigd;
c.
opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur bij brief en is
slechts mogelijk wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Het lidmaatschap eindigt alsdan per de datum van vorenbedoelde brief;
d.
royement door het bestuur wegens wanbetaling;
e.
ontzetting door de algemene vergadering wegens het verrichten van
handelingen, die in strijd zijn met deze statuten of door de Vereniging
opgestelde reglementen.
Rechten en verplichtingen
Artikel 8
1.
De door de leden verschuldigde contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de
algemene vergadering.
2.
Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de
hiervoor gemelde financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
3.
De leden ontvangen kosteloos een exemplaar van de publicaties van de
Vereniging.
4.
Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is
geëindigd, zijn over het jaar, waarin de aanvang of het einde plaatsvindt, de
contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
5.
Voor het aangaan van verplichtingen ten laste van leden is de goedkeuring van
de algemene vergadering vereist.
Bestuur
Artikel 9
1.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het
bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden.
2.
Slechts zij, die lid zijn van de Vereniging kunnen lid zijn van het bestuur.
3.
Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering.

82035807 M 4787828 / 4

3

4.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Tot secretaris en penningmeester kunnen slechts worden benoemd personen
die tevens lid zijn van de directie van De Nederlandsche Bank N.V.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één hand verenigd
zijn. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, is het bestuur niet
onbevoegd te handelen. Het is echter verplicht onverwijld een algemene vergadering bijeen te roepen, waar in de vacature(s) wordt voorzien.
5.
Bestuursleden worden - met inachtneming van het bepaalde in de derde zin
van dit lid - benoemd voor een termijn van vier jaren. Na afloop van één termijn van vier jaren kan een bestuurslid maximaal voor één termijn van vier jaren worden herbenoemd. De benoeming van de secretaris en de penningmeester is voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat het bestuurslidmaatschap
van de secretaris en de penningmeester eindigt zodra zijn of haar lidmaatschap
van de directie van De Nederlandsche Bank N.V. eindigt. Iedere bestuurder is
bevoegd gedurende een lopende termijn af te treden.
6.
Vergaderingen van het bestuur dienen schriftelijk (zoals bedoeld in artikel 4)
te worden bijeengeroepen.
Vertegenwoordiging
Artikel 10
1.
De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
en de secretaris tezamen.
2.
Het bestuur kan ook andere personen vertegenwoordigingsbevoegdheid
toekennen. De omvang van deze bevoegdheid wordt door het bestuur
vastgesteld.
Bestuurstaak
Artikel 11
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
2.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij de algemene
vergadering hiertoe besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
Besluitvorming
Artikel 12
Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk
(zoals bedoeld in artikel 4) worden genomen, mits alle bestuurders in het besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
Artikel 13
Op voordracht van het bestuur kunnen in een algemene vergadering bijzondere
commissies worden benoemd, zowel voor de redacties der door de Vereniging uit te
geven publicaties als voor andere werkzaamheden.
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De kascommissie
Artikel 14
Tenzij de boeken van de Vereniging door een registeraccountant worden
gecontroleerd, wordt jaarlijks door de algemene vergadering uit de leden een
kascommissie benoemd, welke bestaat uit ten minste drie personen, die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.
Algemene vergadering
Artikel 15
1.
Ten minste éénmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden.
2.
Leden en ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben de
bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
3.
Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk (zoals bedoeld in artikel 4) daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, waarbij het aantal
machtigingen per lid niet meer dan vijf kan bedragen.
Artikel 16
1.
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen door middel van een schriftelijke (zoals bedoeld in artikel 4) kennisgeving, vermeldende de agenda aan
de leden, ten minste tien dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
2.
Op de algemene vergadering worden onder meer behandeld:
a.
verkiezing van bestuursleden;
b.
jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
c.
rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen
boekjaar gevoerde bestuur;
d.
verslag van de externe accountant of de kascommissie;
e.
eventuele décharge en benoeming van de kascommissie;
f.
de begroting voor het komende verenigingsjaar;
g.
benoeming en ontslag van bestuursleden.
Besluitvorming in de algemene vergadering
Artikel 17
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Bij
staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Statutenwijziging/ontbinding
Artikel 18
1.
De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering,
genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige leden. De oproeping van een algemene vergadering waar een statutenwijziging aan de orde
is, geschiedt overeenkomstig het hiervoor onder artikel 15 bepaalde, waarbij
de termijn van oproeping verdubbeld wordt.
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2.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een lid aan hem toegezonden.
3.
Hetgeen hiervoor bepaald is aangaande een statutenwijziging, is van
overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de Vereniging.
4.
Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld door de algemene vergadering ten behoeve van een in Nederland
gevestigde organisatie, die een cultureel of algemeen maatschappelijk goed
doel nastreeft.
Overgangsbepaling
Artikel 19
Het verenigingsjaar dat is aangevangen op één november tweeduizend tien zal eindigen op éénendertig december tweeduizend tien.
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