Statuten van “Hugo Aqua”.Aangepast in het jaar 2010.
Art. 1.

Titel 1: Van de vereniging.
De vereniging draagt de naam aquarium, terrarium en vijververeniging “Hugo Aqua”,
is opgericht de 26ste April 1973 en gevestigd te Heerhugowaard.

Art. 2.

De vereniging is gelieërd aan een afdeling van de Nederlandse Bond Aqua Terra,
hierna te noemen N.B.A.T.

Art. 3.

De vereniging kiest domicilie ten huize van de secretaris.

Art. 4.

Titel 2: De vereniging.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de studie van en liefde voor de natuur in haar geheel, voor het aquarium, het terrarium, het paludarium en/of de vijver in
het bijzonder.

Art. 5.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) het verlenen van tussenkomst aan haar leden voor het verkrijgen van; door de
N.B.A.T. beschikbaar gestelde middelen,
b) het organiseren van bijeenkomsten ter bespreking van de liefhebberij en daarbij het
houden van lezingen middels diavoorstellingen e.d,
c) het geven van voorlichting en advies aan haar leden,
d) het organiseren van excursies,
e) het doen houden van keuringen,
f) het al dan niet, in districtverband samenwerken met andere afdelingen van de bond,
g) en alle andere wettige middelen welke aan het doel van de vereniging bevordelijk kunnen zijn.

Art. 6.

1.
a)
b)
c)
2.

Art. 7.
Art. 8.

Titel 3: Leden.
Leden van de vereniging zijn:
gewone leden,
jeugdleden,
huisgenootleden.
Gewone leden zijn; die personen die het doel van de vereniging onderschrijven, de
de leeftijd van achtien jaar hebben bereikt en door het bestuur als lid zijn toegelaten.
3. Jeugdleden zijn; personen die het doel van de vereniging onderschrijven, de leeftijd van
achtien jaar nog niet hebben bereikt en als bestuur als lid zijn toegelaten.
4. Huisgenootleden zijn personen die het doel van de vereniging onderschrijven behorende tot
èèn gezin waarvan een der leden, lid van de vereniging is en door het bestuur als lid zijnde is
toegelaten.
5. Leden van de vereniging hebben door het lidmaatschap tevens, een lidmaatschap naar keuze
van; of de N.B.A.T. of een landelijke vereniging waar “Hugo Aqua” zich bij wenst aan te
sluiten.
Gewone leden en huisgenootleden zijn stemgerechtigde leden.
1. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per e-mail bij de
secretaris.
2. De leden van de vereniging worden gedurende acht weken in de gelegenheid gesteld, bezwaar te maken, tegen de toelating als lid van een kandidaat.
3. Indien er bezwaren zijn ontvangen, beslist de eerstvolgende ledenvergadering.
over toelating van het lid.
4. Alvorens tot lid te worden benoemd, betalen de kandidaten een éénmalig verschuldigd
bedrag plus de contributie zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

Art. 9

1. Het lidmaadschap wordt verloren ten gevolgen van;
a) overlijden van het lid,
b) schriftelijke opzegging door het lid, of per e-mail waarbij de in het huishoudelijk
reglement vastgestelde opzeggingstermijn, in acht wordt genomen,
c) een daartoe strekkend besluit van de vereniging.
2. Een besluit als bedoeld in lid, 1 onder C, kan alleen worden genomen in dien het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeeld, dan wel zulks heeft gedaan.
Op dit besluit kan de betrokkene in beroep gaan bij de ledenvergadering.
Hangende dit beroep, worden alle rechten en verplichtingen van het betrokken lid
tegenover de vereniging, de N.B.A.T., en eventuele andere verenigingen
waarbij Hugo Aqua is aangesloten geschorst.
3 Een besluit als bedoeld in lid 1 onder C, kan alleen worden genomen indien
het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de ledenraad.der N.B.A.T.
handeld, of de N.B.A.T. dan wel Hugo Aqua op onredelijke wijze benadeeld, dan wel
zulks heeft gedaan.
Op dit besluit, wat betreft de N.B.A.T., kan de betrokkene in beroep gaan bij de
commissie van geschillen v.d. N.B.A.T. van wie de uitspraak bindend is.
Hangende het beroep, worden alle rechten en verplichtingen van het betrokken lid
tegenover de vereniging en tegenover de N.B.A.T., geschorst.

Art. 10
a)
b)
c)
d)
Art. 11
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c)
d)
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4.
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Art. 12

Art. 13

Het lidmaatschap van de vereniging verplicht tot:
het naleven en het doen naleven, van de statuten en reglementen van de
vereniging, alsmede van de besluiten van de ledenvergadering,
het zich zò gedragen, als een goed lid van de vereniging betaamt, alsmede, tot het in
achtnemen van de grootst mogelijke sportiviteit ten opzichte van zijn/haar medeleden,
het bijtijds betalen van de contributie,
het in acht nemen van de opzeggingstermijn.
Het lidmaadschap van de vereniging geeft aan leden het recht;
tot het bijwonen van de ledenvergaderingen,
het uitoefenen van het stemrecht in de ledenvergaderingen,
tot het deelnemen aan, door de vereniging georganiseerde evenementen,
tot het gebruik maken van de diensten, welke de vereniging aan haar leden verleent,
door tussenkomst van de vereniging, in de ledenraad van de landelijke vereniging,
stemrecht uit te oefenen en voorstellen te doen,
tot het maandelijks, ontvangen van het maandblad (of maandbladen)naar keuze,
om, door tussenkomst van de vereniging, gebruik te maken van de diensten die de
landelijke vereniging van keuze, aan haar leden verleent.
Jeugdleden hebben de zelfde rechten als gewone leden, met uitzondering,
van de onder sub b, en e, genoemde rechten.
huisgenootleden, hebben de zelfde rechten als gewone leden met
uitzondering van het, onder sub f, genoemde recht.
voor gewone leden, die tevens lid zijn van een andere afdeling van de
N.B.A.T. en verklaard hebben geen stemrecht uit te oefenen en géén tweede
maanblad van het “Aquarium” te willen ontvangen. onder e. en f. gestelde rechten.
in het huishoudelijk reglement wordt, voor zover nodig, de wijze waarop van de
rechten gebruik kan worden gemaakt, nader geregeld.

Titel 4. De ledenvergadering.
1. De ledenvergadering is de hoogste macht in de vereniging.
2. Zij wordt gevormd door de stemgerechtigde leden van de vereniging.
3. Jeugdleden en donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering.
1. De ledenvergadering komt bijeen;
a) In deze vergadering vindt tevens de jaarlijkse bestuurverkiezing plaats, wanneer het bestuur
zulks noodzakelijk acht,

b) op schriftelijk en met reden, omkleed verzoek aan het bestuur gericht, van tenminste
10% van het totaal aantal stemgerechtigde leden.
2 Het bestuur bericht de leden ten minste tien dagen van tevoren, dat een
ledenvergadering zal plaatsvinden, met vermelding van de agenda.
Art. 14

Art. 15

Art. 16

1.
a)
b)
c)
2.

Titel 5. Het bestuur.
1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit minstens vijf leden, benoemd door de
ledenvergadering.
2 Een benoeming geldt voor ten hoogste drie jaar, de aftredenden zijn terstond
herkiesbaar.
Een rooster van aftreden wordt door het bestuur opgesteld, zodanig dat jaarlijks
twee of drie bestuursleden aftredend zijn.
Bestuursleden kunnen door de ledenvergadering uit hun functie worden ontheven.
1 Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken die de vereniging betreffen.
Het is gehouden de doelstellingen van de vereniging met alle gepaste middelen
na te streven, en is tegenover de ledenvergadering verantwoording schuldig voor
zijn daden de vereniging betreffende.
2 Van de leden van het bestuur worden activiteiten en initiatief verwacht bij de uitoefening van hun functie, welke op het behartigen van de verenigingsbelangen
moeten zijn afgestemd.

Art. 17
a)
b)
c)
d)

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Leden hebben het recht in een ledenvergadering,
om, het woord te voeren,
moties in te dienen,
amendementen in te dienen.
Leden hebben het recht schriftelijk bij het bestuur voorstellen in te
dienen ter behandeling in de eerstvolgende ledenvergadering.

Het bestuur is verplicht:
De statuten en reglementen van de vereniging na te lezen en te doen naleven.
De besluiten van de ledenvergadering uit te voeren en te doen uitvoeren.
Voor het nakomen van de verplichtingen van de leden van de vereniging ten opzichte
van de landelijke vereniging naar keuze zorg te dragen.
Jaarlijks aan de ledenvergadering een ontwerpbegroting van in- en uitgaven voor het
komende boekjaar voor te leggen.

1. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie benoemd.
2 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
De overige leden van het bestuur heten bestuursleden.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden en de
vereniging zowel in als buiten rechten vertegenwoordigd.
1. Het bestuur kan zich voor de uitvoering van zijn taak laten bijstaan door leden
van de vereniging al dan niet, daartoe verenigd in een commissie.
2 Het bestuur is tegenover de ledenvergadering verantwoording schuldig voor de werkzaamheden die hij/ zij door anderen laat verrichten.
Titel 6. Ereleden en donateurs.
1. Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging
kunnen door de ledenvergadering tot erelid worden benoemd.
2 Een erelid is als zodanig geen kontributie aan de vereniging verschuldigd.
3 Een erelid heeft het recht de ledenvergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken en
ontvangt de publikaties van de vereniging.

Art. 21

Art. 22

Art. 23

1. Personen die in het doel van de vereniging belang stellen, dan wel daarmede
sympatiseren, worden door het geven van een jaarlijkse gift donateur.
De grootte van de gift wordt nader geregeld in het huish.reglement.
2 Donateurs hebben het recht de verenigingsbijeenkomsten te bezoeken en zij
ontvangen de publikaties daarover.
Titel 7. De besluitvorming.
1. Voor zover de statuten niet anders bepalen worden alle besluiten genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen, welke geldig zijn uitgebracht.
2. Het huish.reglement bepaalt de wijze van stemmen.
3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter is beslissend voor
de vraag of door de vergadering een besluit is genomen en wat die inhoudt.
Titel 8. De geldmiddelen.
1. De geldmiddelen van de vereniging zijn:
a.) kontributie der leden;
b.) entree gelden van nieuwe leden;
c.) giften van donateurs;
d.) alle overige baten.
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Titel 9. Van het huishoudelijke reglement.
De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.

Art. 24

Titel 10. De statutenwijziging.
Art. 25. 1 Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
ledenvergadering, genomen met een meederheid van minstens 2/3e van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin minstens 3/4e van het totale
aantal leden van de vereniging aanwezig is.
2 Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan kan in een volgende
vergadering over het voorstel worden beslist, ongeacht het aantal dan ter vergadering
aanwezige leden.
3 In de oproep voor de ledenvergadering, waarin een statutenwijziging zal worden behandeld, moet zulks worden vermeld en eventueel ook dat het een tweede
vergadering is, als bedoeld in het voorgaande lid.

Art. 26

1

2
3

4

Titel 11. De ontbinding.
De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergaring, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3e in een vergadering waarin
minstens 3/4e van het totale aantal leden aanwezig is.
Het bepaalde in art. 25 lid 2 en 3 is hier van toepassing.
De ledenvergadering, waarin tot ontbindingen moet worden besloten, dient minstens één
maand tevoren te worden aangekondigd, terwijl een afschrift van de aankondiging aan de
secretaris van de N.B.A.T. moet worden gezonden.
De ledenvergadering, welke tot het ontbinden besluit;
a.)bepaalt de wijze van afwikkeling;
b.)wijst minstens twee mensen aan die hier zorg voor gaan dragen;
c.)én stelt de bestemming vast van een eventueel batig saldo.

