
STATUTEN

van de

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS  ” De LOUPE ”

Heden, 15 oktober 2007 hebben zich te Leusden in vergadering verenigd:

1. Johannes Thomas Groot, geboren 16 juni 1946
2. Dirk Johannes Gijsbert Kroon, geboren 16 december 1946
3. Dirk Pieter Klaassen, geboren 20 november 1949
4. Mathilda Elisabeth Riem, geboren 1 maart 1943.

Handelend als respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van de 
Vereniging van Postzegelverzamelaars “De Loupe” te Leusden, verklaren zij de navolgende herziene 
statuten van deze vereniging vast te stellen. De gewijzigde statuten worden op 1 november 2007 van 
kracht.

Artikel 1. Naam, zetel en duur.
De vereniging draagt de naam "Vereniging van Postzegelverzamelaars De Loupe” en is gevestigd te
Leusden.
De vereniging is opgericht te Leusden op 1 maart 1990, is aangegaan voor de duur van 29 jaar en 11
maanden en eindigt derhalve op 31 januari 2020.

Artikel 2. Doel.
Het doel van de vereniging is de leden in gelegenheid te stellen hun filatelistische verzamelingen uit te
breiden, alsmede door bespreking en voorlichting hun kennis van filatelie te vergroten.
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
A: het houden van bijeenkomsten, veilingen en voordrachten,
B: het rondzenden en het ter verkoop aanbieden van filatelistisch materiaal,
C: het in verenigingsverband bezoeken van filatelistische tentoonstellingen,
D: het uitgeven van een periodiek orgaan,
E: het samenwerken met verenigingen die een gelijk doel nastreven,

Artikel 3. Middelen.
De middelen van de vereniging bestaan uit:
A: contributies,
B: bijdragen van begunstigers,
C: renten,
D: inkomsten uit het rondzendverkeer en veilingen en
E: andere baten, voortvloeiende uit door de vereniging ondernomen activiteiten.

Artikel 4. Leden.
De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en donateurs. 

4.1 Leden
a. Leden zijn meerderjarige natuurlijke personen.
b. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris. 
c. Toelating vindt niet plaats indien daar bij drie of meer leden bezwaar tegen 

bestaat. Voor het overige beslist het bestuur over de toelating
d. Leden hebben stemrecht.
e. Leden ontvangen het maandblad ‘Filatelie’.
f. Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie. De hoogte daarvan wordt 

nader vastgesteld door het bestuur.
4.2 Jeugdleden

a. Jeugdleden zijn minderjarige natuurlijke personen.
b. Jeugdleden kunnen zich niet anders dan met schriftelijke toestemming van één 

van hun ouders of verzorgers aanmelden voor het lidmaatschap.
c. Aanmelding voor het jeugdlidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris. 
d. Toelating vindt niet plaats indien daar bij drie of meer leden bezwaar tegen 

bestaat. Voor het overige beslist het bestuur over de toelating
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e. Bij het bereiken van de meerderjarigheid gaat het jeugdlidmaatschap met ingang
van het eerstvolgende verenigingsjaar automatisch over in het lidmaatschap 
zoals vermeld in artikel 4.1.

f. Jeugdleden hebben geen stemrecht.
g. Jeugdleden hebben geen recht op het maandblad ‘Filatelie’.
h. Jeugdleden zijn verplicht tot het betalen van contributie. De hoogte daarvan 

wordt nader vastgesteld door het bestuur.
4.3 Ereleden

a. Ereleden zijn leden die buitengewone diensten aan de vereniging hebben 
bewezen.

b. Ereleden worden door het bestuur benoemd. Voorafgaand aan de benoeming 
hoort het bestuur de leden.

c. Ereleden hebben stemrecht.
d. Ereleden ontvangen het maandblad ‘Filatelie’.
e. Ereleden hebben geen verplichting tot het betalen van contributie.

4.4 Donateurs
a. Donateurs zijn personen die de vereniging een warm hart toedragen maar die 

afzien van rechten verbonden aan het lidmaatschap zoals vermeld in artikel 4.1.
b. Aanmelding als donateur geschiedt schriftelijk bij de secretaris. 
c. Toelating vindt niet plaats indien daar bij drie of meer leden bezwaar tegen 

bestaat. Voor het overige beslist het bestuur over de toelating
d. Donateurs moeten meerderjarig zijn.
e. Donateurs hebben geen stemrecht.
f. Donateurs hebben geen recht op het maandblad ‘Filatelie’.
g. Donateurs zijn verplicht tot het betalen van contributie. De hoogte daarvan wordt

nader vastgesteld door het bestuur.

Artikel 5. Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
5.1 Overlijden;
5.2 Opzegging. Opzegging geschiedt schriftelijk bij de secretaris, tenminste één maand voor het einde
van het lopende verenigingsjaar.
5.3 Royement. Een royement wordt door het bestuur uitgesproken indien een lid handelt in strijd met
de statuten, het huishoudelijk reglement, of besluiten van de vereniging dan wel de vereniging op 
andere wijze benadeelt. Voorafgaand aan het besluit tot royement hoort het bestuur de leden.

Artikel 6. Overige rechten en plichten van de leden
Overige rechten en plichten van leden worden in het huishoudelijk reglement vastgelegd.

Artikel 7. Bestuur.
Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden. Zij worden tijdens een ledenbijeenkomst 
uit de leden met gewone meerderheid van stemmen gekozen. Alleen de voorzitter wordt in functie 
gekozen. Het aantal bestuursleden wordt, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, 
vastgesteld tijdens een ledenbijeenkomst.

Artikel 8. Vertegenwoordiging.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
komt tevens toe aan de voorzitter en de vice-voorzitter gezamenlijk, de voorzitter en de secretaris 
gezamenlijk, de voorzitter en penningmeester gezamenlijk of aan de voorzitter met één van de 
plaatsvervangers van de eerdergenoemde andere bestuursleden, daar waar het hun specifieke 
bestuurstaak betreft.
Bij vertegenwoordiging van financiële aard is altijd de handtekening van de penningmeester vereist.

Artikel 9. Vergaderingen.
Vergaderingen worden onderscheiden in bestuursvergaderingen, gewone en buitengewone 
ledenvergaderingen.
9.1 Bestuursvergadering. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee 
of meer bestuursleden dit nodig oordelen.
9.2 Gewone ledenvergadering. Gewone ledenvergaderingen worden maandelijks gehouden met 
uitzondering van de maanden juli en augustus.
9.3 Buitengewone ledenvergadering. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls
als het bestuur dit nodig oordeelt of wanneer tenminste 10 leden schriftelijk een verzoek daartoe aan 
het bestuur kenbaar hebben gemaakt. Dit gebeurt met opgave van de te behandelen onderwerpen. 
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Indien genoemd verzoek wordt gedaan, roept het bestuur binnen één maand na ontvangst van het 
verzoek de vergadering bijeen. Blijft het bestuur in deze in gebreke, dan hebben de verzoekers het 
recht de vergadering zelf bijeen te roepen. 

Artikel 10. Besluiten.
Besluiten in bestuurs- en (buitengewone) ledenvergaderingen worden bij gewone meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen genomen, behoudens in gevallen waarin deze statuten een andere 
meerderheid voorschrijven.

Artikel 11. Statutenwijziging.
11.1 Tot wijziging der statuten kan alleen een buitengewone ledenvergadering besluiten.
11.2 Het voorstel tot het wijzigen van de statuten wordt tenminste één maand tevoren aan de leden 
schriftelijk kenbaar gemaakt. 
11.3 Over bedoeld voorstel tot wijziging wordt schriftelijk gestemd. Het voorstel wordt slechts 
aangenomen, indien 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor uitspreekt.

Artikel 12. Ontbinding.
12.1 Tot ontbinding van de vereniging vóór het tijdstip waarop zij volgens artikel 1 van deze statuten 
eindigt, kan alleen een buitengewone ledenvergadering besluiten.
12.2 Het voorstel tot ontbinding, inclusief de door het bestuur geformuleerde motivering, wordt 
tenminste één maand tevoren aan de leden schriftelijk kenbaar gemaakt. 
12.3 De ledenvergadering, waarin het voorstel tot ontbinding wordt behandeld, wordt tenminste één 
maand tevoren speciaal voor dit doel bijeengeroepen.
12.4 Over bedoeld voorstel tot ontbinding wordt schriftelijk gestemd. Het voorstel wordt slechts 
aangenomen, indien 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen zich daarvoor uitspreekt.
12.5 Indien het ontbindingsvoorstel wordt aangenomen, wordt een vereffeningscommisssie ingesteld.
Hierin hebben voorzitter, secretaris en penningmeester ambtshalve zitting. De vergadering benoemt 
daarnaast tenminste twee commissieleden, maar in ieder geval een zodanig aantal dat de commissie 
uit een oneven aantal leden bestaat. 
12.6 De vereffeningscommissie regelt, met inachtneming van de dan geldende wetgeving, de wijze 
waarop de ontbinding plaats zal vinden. Besluitvorming binnen de commissie geschiedt bij gewone 
meerderheid van stemmen.

Artikel 13. Huishoudelijk Reglement.
De wijze van toetreding tot de vereniging van leden, hun rechten en plichten, de wijze van kiezen en 
aftreden van bestuursleden, de verdeling van de bestuursfuncties, de vaststelling van het bedrag van 
de contributie, eventueel entreegeld, het innen van gelden en alles wat verder op het beheer en de 
inrichting van de vereniging betrekking heeft, wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Dit 
reglement wordt door de buitengewone ledenvergadering vastgesteld met gewone meerderheid van 
het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De bepalingen van dit reglement mogen niet in strijd zijn 
met deze statuten of met overheidswetgeving of -besluiten.

Artikel 14. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Getekend te Leusden op …………….

J.T. Groot, voorzitter
D.J.G. Kroon, vice-voorzitter
D.P. Klaassen, secretaris
M.E. Riem, penningmeester

 

Statutenwijziging 2007, versie 4.0 d.d. 20-10-2007 3


