CV de Pintenwippers van Brouwersgat
Statuten
zoals vastgesteld door de algemene vergadering van 19 september 2008

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Carnavalsvereniging De
Pintenwippers van Brouwersgat”.
Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel te Dommelen, gemeente
Valkenswaard, en is sedert 11 november 1958 aangegaan
voor onbepaalde tijd.
DOEL
Artikel 3
De vereniging heeft tot doel:
a. het bevorderen van de carnavalsviering in
Dommelen;
b. en overigens al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt.
DEFINITIES
Artikel 4
Waar in deze statuten gesproken wordt over:
a. ‘leden’, worden hieronder verstaan de leden en de
ereleden;
b. ‘commissies’, worden hieronder verstaan:
1. de Raad van Elf;
2. de Brouwtrouwcommissie;
3. de Jeugdcommissie;
4. de Dansgardecommissie;
5. de Commissie Voorlichting en Publiciteit;
6. de Optochtcommissie;
7. de Evenementencommissie.
HET VERENIGINGSJAAR
Artikel 5
Het verenigingsjaar vangt aan op 1 september en eindigt op
31 augustus van het daaropvolgende jaar.
GELDMIDDELEN EN CONTROLE
Artikel 6
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. donaties;
c. sponsorbijdragen;
d. baten en overige financiële middelen die de
vereniging ten deel vallen.
2. Het bestuur is belast met het beheer van de financiën
en overige bezittingen van de vereniging.
3. Het financieel beheer van de vereniging wordt jaarlijks
gecontroleerd door een financiële controlecommissie
samengesteld uit drie leden van de vereniging, niet
zijnde bestuursleden, welke daartoe door de algemene
vergadering zijn gekozen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor
natuurlijke personen die de doelstelling van de
vereniging onderschrijven.
2. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
3. Bij niet toelating van een persoon door het bestuur kan
de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
4. Het bestuur houdt, met inachtneming van het gestelde
in de Wet op de persoonsregistratie, een register
waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.

ERELEDEN
Artikel 8
1. Ereleden zijn leden van de vereniging die zich voor de
vereniging of jegens haar doelstellingen bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Ereleden worden op voordracht van het bestuur door
de algemene vergadering benoemd. De voordracht
gaat vergezeld van een schriftelijke toelichting.
DONATEURS
Artikel 9
1. Donateurs zijn al die personen, die de vereniging
financieel willen ondersteunen.
2. Donateurs hebben, indien zij niet tevens lid van de
vereniging zijn, géén stemrecht in de algemene
vergadering.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 10
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. de opzegging van het lidmaatschap door het lid;
c. opzegging van het lidmaatschap namens de
vereniging door het bestuur indien een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap namens de
vereniging door het bestuur indien een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door
de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.
3. In ieder geval kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd indien van het lid of van de
vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
door de vereniging als bedoeld in lid 1.c. en van een
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld
in lid 1.d. wordt het betreffende lid ten spoedigste door
het bestuur schriftelijk, met opgave van redenen, in
kennis gesteld.
5. Na ontvangst van de kennisgeving van een besluit als
bedoeld in lid 4 kan het betrokken lid binnen een
maand tegen het besluit in beroep gaan bij de
algemene vergadering.
6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de
jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
8. Het bestuur is bevoegd de aan het lidmaatschap
verbonden rechten te schorsen indien en voor zolang
een lid in gebreke blijft met zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging. Een schorsing
die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door
ontzetting, eindigt van rechtswege door het verloop
van die termijn.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
ERELEDEN
Artikel 11
1. De rechten en verplichtingen van ereleden kunnen te
allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd.
2. Opzegging van het lidmaatschap van ereleden namens
de vereniging geschiedt door het bestuur waarbij het
gestelde in artikel 10, lid 4 en 5 van overeenkomstige
toepassing is.
CONTRIBUTIE
Artikel 12
1. De leden zijn voor hun lidmaatschap een contributie
verschuldigd.
2. De hoogte van de contributie alsmede de termijnen
waarbinnen de contributie moet worden betaald, wordt
op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering vastgesteld.
3. De leden kunnen door een besluit van de algemene
vergadering worden ingedeeld in categorieën waarvoor
afzonderlijke contributiebedragen worden vastgesteld.
4. Indien een lid opzegt voor het einde van het lopende
verenigingsjaar bestaat geen recht op restitutie van
reeds betaalde contributie.
5. De ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van
contributie.
HET BESTUUR
Artikel 13
1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur
bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste elf leden.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
2. Het bestuur is voor zijn handelen verantwoording
verschuldigd aan de algemene vergadering.
3. Na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur
een jaarverslag alsmede een financieel jaarverslag uit.
VERKIEZING VAN BESTUURSLEDEN
Artikel 14
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester
worden, met inachtneming van het gestelde in artikel
18, door de algemene vergadering in functie gekozen
uit leden die zich voor deze functie kandidaat hebben
gesteld dan wel daartoe door het bestuur kandidaat
zijn gesteld.
2. De overige leden van het bestuur worden door de
algemene vergadering benoemd op een bindende
voordracht van de betreffende commissies.
3. De voor te dragen overige bestuursleden betreffen de
president van de Raad van Elf en in beginsel de
voorzitter, dan wel een ander bestuurslid, van elk der
overige commissies.
4. Aan elke voordracht als bedoeld in lid 2 kan het
bindende karakter worden ontnomen door een met
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene vergadering.
BESTUURSFUNCTIES
Artikel 15
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester
worden in functie gekozen door de algemene
vergadering.
2. De President van de Raad van Elf vervult qualitate qua
de functie van vice-voorzitter in het bestuur.
3. Door het bestuur wordt in de eerste
bestuursvergadering na de algemene vergadering een
plaatsvervangend secretaris en een plaatsvervangend
penningmeester gekozen uit de bestuursleden
afkomstig uit de commissies.
HET DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester
vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur van de
vereniging.

2.

Het dagelijks bestuur is voor zijn handelen
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 17
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
a. het bedanken als bestuurslid;
b. het beëindigen van het lidmaatschap van de
vereniging;
c. het beëindigen van de functie van President van
de Raad van Elf;
d. het beëindigen van de functie van voorzitter dan
wel in voorkomend geval lid van een der
commissies;
e. schorsing of ontslag door de algemene
vergadering op grond van handelen door het
betreffende bestuurslid in strijd met de statuten,
reglementen of de belangen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het door de
algemene vergadering vastgestelde aantal is gedaald
blijft het bestuur bevoegd.
3. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering bijeen te roepen waarin de
invulling van de vacature of vacatures in het bestuur
aan de orde komt.
4. De verplichting als bedoeld in lid 3 vervalt indien de
vacature of de vacatures in het bestuur ontstaan zijn
binnen een periode van vier maanden voor het einde
van het verenigingsjaar in welk geval de invulling van
de vacature of vacatures in de reguliere algemene
vergadering aan de orde komt.
ROOSTER VAN AFTREDEN
Artikel 18
1. Elk jaar is een/derde deel van de leden van het
bestuur volgens een door het bestuur vast te stellen
rooster aftredend.
2. a. Het bestuur stelt het rooster van aftreden zodanig
vast dat de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester nimmer in hetzelfde jaar
aftredend zijn.
b. De overige bestuursleden worden op een
zodanige wijze in het rooster van aftreden
opgenomen dat dit aftreden correspondeert met
hun rooster van aftreden in de betreffende
commissie.
3. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk
herkiesbaar.
4. Bij een tussentijdse vacature neemt een nieuw
gekozen bestuurslid op het rooster van aftreden de
plaats in van het afgetreden bestuurslid waardoor de
vacature was ontstaan.
SCHORSING OF ONTSLAG DOOR DE ALGEMENE
VERGADERING
Artikel 19
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden geschorst of ontslagen.
2. Een schorsing van een bestuurslid door de algemene
vergadering die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
3. Een voorstel tot schorsing of ontslag van een
bestuurslid dient met redenen omkleed door de
overige bestuursleden of tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een/vijfde gedeelte der stemmen in de algemene
vergadering, aan de algemene vergadering te worden
aangeboden.
4. Het betrokken bestuurslid heeft het recht zich in de
betreffende of daaropvolgende algemene vergadering
mondeling of schriftelijk te verdedigen.
5. Tegen een besluit van de algemene vergadering op
een voorstel tot schorsing of ontslag van een
bestuurslid is geen beroep mogelijk.

BESTUURSVERGADERINGEN
Artikel 20
1. Bestuursvergaderingen worden door de voorzitter
belegd zo vaak hij dit nodig oordeelt.
2. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering te
houden indien tenminste twee bestuursleden daar
schriftelijk om verzoeken.
3. Wordt aan een verzoek als bedoeld in lid 2 binnen 14
dagen geen gevolg gegeven dan zijn de verzoekers
zelf gerechtigd een bestuursvergadering uit te
schrijven en te houden.
Artikel 21
1. Van elke bestuursvergadering worden door de
secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en
de secretaris worden ondertekend nadat ze in de
daaropvolgende bestuursvergadering door het bestuur
zijn vastgesteld.
2. Besluiten van het bestuur behoeven de instemming
van de meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
VERTEGENWOORDIGING EN VERANTWOORDING
Artikel 22
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. het bestuur, alsmede door
b. de voorzitter en de secretaris;
c. de voorzitter en de penningmeester;
d. de secretaris en de penningmeester
mits gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur is, na goedkeuring door de algemene
vergadering, bevoegd besluiten te nemen tot:
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen;
b. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de
vereniging een bankkrediet wordt verstrekt;
c. Het sluiten en wijzigen van
arbeidsovereenkomsten.
3. Voor het aangaan van andere rechtshandelingen,
welke een jaarlijks door de algemene vergadering vast
te stellen bedrag te boven gaat, behoeft het bestuur de
goedkeuring van de algemene vergadering. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
COMMISSIES
Artikel 23
1. De door de vereniging ingestelde commissies worden
elk bestuurd door een bestuur dat tenminste uit drie
leden bestaat.
2. Het doel, de wijze van benoeming van
commissieleden, de interne werkwijze en de
verantwoordelijkheden van de commissies worden in
een afzonderlijke reglement per commissie vastgelegd.
3. Het reglement van een commissie mag niet strijdig zijn
met deze statuten of het huishoudelijk reglement van
de vereniging.
4. Het reglement van een commissie wordt vastgesteld
en zo nodig gewijzigd door de algemene vergadering.
5. De financiële en materiële middelen van een
commissie maken integraal deel uit van de bezittingen
van de vereniging.
6. Het financieel beheer van een commissie wordt door
het bestuur van de vereniging gemandateerd aan het
bestuur van de commissie.
7. Het bestuur van een commissie is verantwoording
verschuldigd aan het bestuur van de vereniging.
8. Jaarlijks, tijdens de algemene vergadering, doet het
bestuur van elke commissie verslag aan de algemene
vergadering over de door de commissie uitgevoerde
activiteiten.
9. Het bestuur van de vereniging is gerechtigd
bestuursleden van een commissie te schorsen of te
ontslaan waarbij het hieromtrent gestelde in artikel 19
van deze statuten van overeenkomstige toepassing is.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging
alle bevoegdheden toe die niet door de Wet of de
statuten aan andere organen van de vereniging zijn
opgedragen.
2. De algemene vergadering wordt ieder jaar na 31
augustus en voor 1 oktober gehouden.
3. In de algemene vergadering komen tenminste aan de
orde:
a. de notulen van de laatst gehouden algemene
vergadering;
b. de verslagen van de activiteiten van de
commissies in het afgelopen jaar;
c. het jaarverslag van de vereniging;
d. het verslag van de financiële controlecommissie;
e. het financieel jaarverslag van de vereniging
waarin opgenomen de balans en de staat van
baten en lasten;
f. vaststellen van de begroting voor het volgende
verenigingsjaar;
g. het door het bestuur in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerde beleid;
h. de benoeming van leden in de financiële controle
commissie voor het volgende verenigingsjaar;
i. de verkiezing van de leden van het dagelijks
bestuur en het benoemen van de overige
bestuursleden;
j. voorstellen van het bestuur of de leden,
aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering;
k. het vaststellen van de contributie.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25
1. Naast de jaarlijkse algemene vergadering als
genoemd in artikel 24 kan het bestuur de algemene
vergadering in buitengewone zitting bijeenroepen.
2. Het bestuur is verplicht een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek
van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen in de algemene vergadering.
3. Indien aan het verzoek als bedoeld in lid 2 binnen 14
dagen geen gevolg wordt gegeven zijn de verzoekers
gerechtigd zelf tot die bijeenroeping over te gaan.
BIJEENROEPEN VAN EEN ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door
het bestuur.
2. Bij de oproeping voor de algemene vergadering
moeten de te behandelen onderwerpen worden
vermeld.
3. De oproeping voor de algemene vergadering moet de
leden ten minste veertien dagen van tevoren
schriftelijk worden toegezonden.
Artikel 27
Voor het bijeenroepen van een buitengewone algemene
vergadering als bedoeld in artikel 25 is het gestelde in
artikel 26 van overeenkomstige toepassing met dien
verstande dat de verzoekers als bedoeld in artikel 25, lid 3
van het bijeenroepen kennis kunnen geven aan de leden
door het plaatsen van een advertentie in tenminste een ter
plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en
het opstellen der notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 28
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle
leden van de vereniging.
2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
bestuursleden, tenzij het de vergadering betreft waarin
de schorsing van de betreffende persoon aan de orde
wordt gesteld.
3. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde
personen beslist het bestuur.
4. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft in
de algemene vergadering een stem.
5. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
6. Donateurs kunnen, voorzover zij niet tevens lid zijn van
de vereniging, als gast de algemene vergadering
bijwonen.

3.

4.

Het besluit tot wijziging van deze statuten behoeft een
gekwalificeerde meerderheid van ten minste
twee/derde deel van de in de algemene vergadering
uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 33
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging is
voorbehouden aan de algemene vergadering die
(mede) daartoe is bijeen geroepen.
2. Het besluit tot ontbinding behoeft tenminste
drie/vierde deel van de uitgebrachte stemmen.

z7(a-mdt nitgebe is 1.7519.4812 0 TD0.0007nemtbinding van hpaal van d tot he
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
Artikel 29
1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel
van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voorzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel
van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt
een nieuwe stemming plaats waardoor de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming
vervallen.
3. Voor zover de statuten of de Wet niet anders bepalen,
worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met een volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen of stemonthoudingen worden
beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken
op afroep dan wel bij handopsteken.
6. Op verzoek van een der aanwezige stemgerechtigde
leden wordt over zaken hoofdelijk gestemd.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet
betreffende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
HET VERKIEZEN VAN BESTUURSLEDEN
Artikel 30
1. Bestuursleden zijn gekozen indien zij bij stemming de
volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen op
zich hebben verkregen.
2. Indien geen der kandidaten de volstrekte meerderheid
van de aanwezige stemmen heeft verkregen vindt een
herstemming plaats waarna de kandidaat die de
meeste stemmen heeft verkregen gekozen is tot het
aantal vacatures is gevuld.
3. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 31
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten
niet- of niet volledig voorzien, vaststellen en wijzigen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 32
1. Wijziging van deze statuten is voorbehouden aan de
algemene vergadering die (mede) daartoe is bijeen
geroepen.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten wordt door
de zorg van het bestuur uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering voor de leden ter inzage gelegd
bij het secretariaat van de vereniging alsmede bij de
locatie waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
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