
FEDERATIE VAN NEDERLANDSE VROUWENCLUBS LYCEUMCLUBS 

aangesloten bij de 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LYCEUMCLUBS 

STATUTEN 



STATUTEN 

Artikel 1. 

Naam, zetel 

1. De vereniging draagt de naam: FEDERATIE VAN NEDERLANDSE VROUWENCLUBS LYCEUMCLUBS, 

hierna te noemen: de Federatie. 
2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 

3. De Federatie bestaat sedert negentienhonderddertig. 

Artikel 2. 

Doel 

1. De Federatie heeft ten doel om, met behoud van de volkomen zelfstandigheid van de leden, 

de belangen van de leden te behartigen en de leden te vertegenwoordigen in de Association 

Internationale des Lyceum Clubs, hierna te noemen: AI. 
2. De Federatie dient te voldoen aan de al dan niet in de statuten van de Al gestelde of nog te 

stellen voorwaarden. 

Artikel 3. 

Leden 

Leden van de Federatie, hierna te noemen LC's, kunnen zijn in Nederland gevestigde plaatselijke of 

regionale Vrouwenclubs Lyceumclubs, die voldoen aan de voorwaarden van de Al en waarvan de 

statuten zijn vastgesteld bij notariële akte. 

Artikel 4. 

Toelating als LC 

1. Aanmelding als LC geschiedt bij het bestuur en kan slechts geschieden wanneer de betrokken 
aspirant-LC langer dan één jaar bestaat. 

2. Het bestuur is verplicht het verzoek tot lidmaatschap ter goedkeuring voor te leggen aan het 

Bureau Central International van de Al, hierna BCI genoemd. 

3. Toelating als LC geschiedt door het bestuur, welke toelating niet geweigerd mag worden na 

verkregen toestemming van het BCI. 

4. Op één januari negentienhonderdvierennegentig waren er de navolgende LC's: 

a. de Nederlandse Vrouwenclub Lyceumclub Amsterdam; 

b. de Groningsche Vrouwenclub Lyceumclub; 

c. de Lyceumclub Nijmeegse Vrouwenclub. 

Artikel 5. 

Beëindiging van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt door het ophouden te voldoen aan de voorwaarden welke door de Al 

zijn gesteld, dan wel uitsluiting van het lidmaatschap van de Al en voorts op de wijze als in de wet 

bepaald. 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een federatiejaar eindigt, blijft desniettemin de 
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 6. 

Bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf natuurlijke personen. 

2. Bestuursleden kunnen alleen worden benoemd in een algemene vergadering, waarin alle leden 

vertegenwoordigd zijn en met algemene stemmen. 

3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. 

Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, 

eindigt door het verloop van die termijn. 
4. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk in de derde jaarvergadering na die van zijn benoeming volgens 

een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is voor één termijn 



herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 

plaats van zijn voorganger in. 

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: 

a. het eindigen van het lidmaatschap van de LC in welker afvaardiging het betrokken 
bestuurslid zitting heeft; 

b. bedanken. 

 

Artikel 7. 

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd en is als zodanig eenmaal 

herbenoembaar. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan. 
2. De algemene vergadering beslist welke kosten, verbonden aan het voorzitterschap, zullen worden 

vergoed. 
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten doch ten 

minste eenmaal per jaar. 

4. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een algemene vergadering waarin 
ten minste drie bestuursleden in persoon aanwezig zijn. Indien de stemmen staken beslist de 
voorzitter. 

5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door 

voorzitter en secretaris worden ondertekend na goedkeuring door de vergadering. In afwijking van 
hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de 

totstandkoming en de inhoud van een besluit in de algemene vergadering niet beslissend. 

6. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. 

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 6 lid 1 vermelde aantal is gedaald, blijft het 

bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 
waarin in de open plaats(en} wordt voorzien. 

8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 

uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

9. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bestuursleden te zamen. 

10. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 44 lid 2boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 8. 

Financiën 

1. Het federatiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
2. Iedere LC is verplicht jaarlijks aan de Federatie te betalen een door de algemene vergadering vast te 

stellen bedrag voor elk lid. Voor het bepalen van het aantal leden per LC wordt als peildatum 
genomen één januari van het betrokken kalenderjaar. 

3. De Federatie beheert deze gelden welke dienen ter bestrijding van de kosten van de Federatie en de 

voldoening van de bijdrage(n) aan de Al. 
4. Het bestuur is verplicht op de hierna te melden jaarvergadering een begroting aan de algemene 

vergadering ter goedkeuring voor te leggen. Op deze begroting zal in elk geval een reservering 
geschieden ten behoeve van het reisfonds waaruit kosten worden betaald van de 

vertegenwoordiging van de Federatie. 

5. Indien en voor zover de Federatie andere baten verkrijgt dan de hiervoor gemelde bijdragen, staan 
deze ter beschikking van de algemene vergadering. 

6. De penningmeester draagt er zorg voor dat de afdracht aan de Al overeenkomstig de statuten van 

de Al plaatsvindt. 
7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Federatie zodanig aantekening te houden 

dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
8. Het bestuur brengt op de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het federatiejaar, 

behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, 



onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording 

over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze 

rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

9. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uitten minste twee 
afgevaardigden van de LC's, die ieder door een andere LC moeten zijn afgevaardigd en die geen deel 

mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 

bestuur en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
10. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 

doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

 

Artikel 9. 

Algemene vergadering 

1. Aan de algemene vergadering komen in de Federatie alle bevoegdheden toe, die niet door de 

wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Iedere LC wordt vertegenwoordigd door vier personen. 

3. Iedere LC heeft vier stemmen; iedere stem wordt door één afgevaardigde uitgebracht. Een 

afgevaardigde kan haar stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere afgevaardigde 

doen uitbrengen. 

4. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het federatiejaar, wordt een algemene 

vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de 

orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 8 met het verslag 

van de aldaar bedoelde commissie; 

b. de benoeming van de in artikel 8 genoemde commissie voor het volgende 

federatiejaar; 
c. eventuele aanvragen tot aansluiting van andere Nederlandse vrouwenclubs  en/of 

besluiten daarover; 

d. het besluit betreffende de aanwijzing van gedelegeerden naar het driejaarlijkse 
congres van de Al; 

e. voorziening in eventuele bestuursvacatures; 

f. de begroting als bedoeld in artikel 8 lid 4 over het komende boekjaar; 

g. de vaststelling van de contributie als bedoeld in artikel 8 lid 2; 

h. vaststelling van de vergoeding van kosten van de vertegenwoordiging van de 
i. Federatie naar BCI-vergaderingen en Congres; 

j. verslag van de afgelopen periode over de gang van zaken in de Federatie en in de 

aangesloten lyceumclubs; 
k. mededelingen over de gehouden bijeenkomsten van Al en BCI; 

l. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 
vergadering. 

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

oordeelt. 

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel LC's als bevoegd zijn tot het 

uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een 

algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek 

binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan. 
7. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, 

de vicevoorzitter. 

8. Van het verhandelde op elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt. 
9. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, beslist de algemene 

vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. 



10. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt 

schriftelijk aan de adressen van de LC's. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 

veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 

onverminderd het bepaalde in artikel 10. 

Artikel 10. 

Statutenwijziging/ontbinding 

1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal 

bijeengeroepen algemene vergadering, met algemene stemmen. 
2. De Federatie wordt ontbonden: 

i. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit 

moet voldoen aan de voorwaarden als gemeld in lid 1 van dit artikel; 
ii. indien er niet meer dan één LC is. 

3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen vóór de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 

opgenomen, toezenden aan de besturen van de LC's. 
4. Na ontbinding van de Federatie is het bestuur casu quo de laatst overgebleven LC met de 

vereffening belast, tenzij de algemene vergadering bij het ontbindingsbesluit één of meer andere 

vereffenaars benoemt. 
5. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degene(n), die ten tijde van de ontbinding lid (leden) 

was (waren) (ieder voor een gelijk deel). Bij het besluit tot ontbinding kan ook een andere 

bestemming aan het eventueel batig saldo worden gegeven. 

Aldus vastgesteld te Amsterdam op 15 juni 1994. 

w.g. I. de la Fontaine Verwey-Ie Grand, namens de Federatie 

  Mr. P.M. van der Laan, notaris 




