Statuten COC Haaglanden, zoals deze luiden na de wijziging van 7 augustus 2000. Daarin gerenvooieerd aangegeven,
de kleine wijzigingen (in artikel 5, 9, 10 en 19) die bij een eerstvolgende wijziging aangebracht moeten worden
(“oneffenheden” wegwerken). In artikel 11, onder b, moet “jaardonateurs” worden verwijderd, omdat die in artikel 4.1.
ook zijn geschrapt.
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STATUTEN
van:
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Haaglanden
gevestigd te Den Haag
d.d. 7 augustus 2000

Naam en zetel.
Artikel 1.
1.1.
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging tot Integratie van
Homoseksualiteit COC Haaglanden, bij verkorting aangeduid als: COC
Haaglanden, hierna te noemen: de vereniging.
1.2.
Zij is gevestigd te Den Haag.
1.3.
De vereniging is de voortzetting van de afdeling COC Haaglanden van de
Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC, welke afdeling is
opgericht op drie en twintig april negentienhonderd zeven en veertig.
Doel, kerntaken en middelen.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:
a.
het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van
homoseksualiteit te komen;
b.
het bevorderen van persoonlijk emancipatie door het stimuleren van de bewustwording
omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien
van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.
Artikel 3.
3.1.
De vereniging tracht haar doelen te bereiken door:
a.
het verwerven van het lidmaatschap van de federatie van COC-verenigingen
in Nederland, te weten de Nederlandse Vereniging tot Integratie van
Homoseksualiteit COC Nederland te Amsterdam, hierna te noemen het COC
Nederland;
b.
het uitvoeren van de door het COC Nederland vastgestelde kerntaken;
c.
het geven van informatie, voorlichting en adviezen;
d.
het bevorderen van publiciteit en het uitgeven van publicaties;
e.
het voeren van sociale acties;
f.
het leggen en onderhouden van contacten met instanties en organisaties;
g.
het scheppen en instandhouden van mogelijkheden tot individuele vorming
en bewustwording;
h.
het huren of kopen van een of meer registergoederen die geschikt zijn voor
de beoogde activiteiten;
i.
het inschakelen van vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten;
j.
het zo nodig aanstellen van personeel;
k.
het verwerven van geldmiddelen;
l.
al hetgeen in de ruimste zin met deze middelen verband houdt en door alle
andere geoorloofde middelen.
3.2.
De vereniging richt zich bij de verwezenlijking van haar doelstellingen op het
geografische gebied dat door het COC Nederland is vastgesteld.
Lidmaatschap.
Artikel 4.
4.1.
De vereniging kent de volgende soorten leden en donateurs:
a.
gewone leden;
b.
leden van verdienste;
c.
projectdonateurs.
4.2.
Gewone leden zijn de natuurlijke personen die het doel van de vereniging
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4.3.
4.4.

4.5.

Artikel 5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

Artikel 6.
6.1.
6.2.

onderschrijven en zich als zodanig hebben aangemeld.
Het lidmaatschap van een gewoon lid gaat in op de dag waarop van de betrokken
persoon voor de eerste keer de verschuldigde jaarcontributie wordt ontvangen.
Leden van verdienste zijn de gewone leden die op voorstel van het bestuur of van
ten minste tien (10) andere gewone leden, door de Algemene Ledenvergadering,
hierna te noemen: ALV, als zodanig zijn benoemd.
Projectdonateurs zijn de natuurlijke personen of de rechtspersonen die de
vereniging steunen door betaling van een bedrag ten behoeve van een bepaald
door de vereniging vastgesteld doel of project. Aan deze financiële steun kunnen
geen rechten worden ontleend.
Het lidmaatschap van een gewoonlid eindigt:
a.
door het overlijden van het lid;
b.
door het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap door het lid;
c.
door opzegging door de vereniging;
d.
door ontzegging uit het lidmaatschap.
Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, met
inachtneming van een termijn van ten minste één maand.
Opzegging door een lid kan evenwel met onmiddellijke ingang geschieden:
a.
indien van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren;
b.
binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, bedoeld in
Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
c.
binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
Het bepaalde onder c vindt geen toepassing indien het gaat om wijziging van
geldelijke rechten en verplichtingen.
Opzegging door de vereniging kan met onmiddellijke ingang geschieden en is
alleen mogelijk:
a.
in geval van verlies van het vereiste voor het lidmaatschap, als bedoeld in
artikel 4, lid 2;
b.
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur;
c.
doordat het betrokken lid failliet wordt verklaard, aan het lid surséance van
betaling is verleend, het lid onder curatele wordt gesteld of het lid op andere
wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met
de statuten of reglementen, of met besluiten van de vereniging of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting, met opgave
van redenen, in kennis gesteld.
Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht van
beroep op de ALV.
In geval van ontzetting als bedoeld in lid 4 eindigt het lidmaatschap met het
verstrijken van de beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop
het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening
van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies,
welke het in de vereniging bekleedt.
De gewone leden zijn gerechtigd deel te nemen aan alle door de vereniging te
organiseren activiteiten tenzij het bestuur anders beslist.
Zij zijn een door het COC Nederland vast te stellen jaarcontributie verschuldigd.
Het eerste jaar van het lidmaatschap is een gewoonlid een contributie verschuldigd
naar evenredigheid van het aantal maanden dat zijn lidmaatschap in dat jaar duurt.
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6.3.

De leden onderwerpen zich door de aanvaarding van hun lidmaatschap tegenover
de vereniging aan de verplichting:
a.
de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de
organen van de vereniging na te leven en het gezag van de organen te
erkennen;
b.
zich jegens elkaar en ten opzichte van de vereniging te gedragen naar
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;
c.
de belangen van de vereniging en van haar organen en die van het COC
Nederland en haar organen niet te schaden;
d.
alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het
lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden
aangaat.
Verenigingsorganen.
Artikel 7.
7.1.
Het hoogste orgaan in de vereniging is de ALV.
De ALV wordt gevormd door alle gewone leden van de vereniging.
7.2.
De ALV vergadert ten minste één maal per jaar.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de secretaris van het bestuur, met
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien (14) dagen, de
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
7.3.
Voorts is het bestuur gehouden, op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal
leden als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende (1/10) van het aantal stemmen
in de ALV, tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van achtentwintig (28)
dagen na indiening van het verzoek.
7.4.
Indien aan het verzoek, bedoeld in het vorige lid, binnen veertien (14) dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. De
verzoekers kunnen dan anderen dan de leden van het bestuur belasten met de
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
7.5.
De ALV stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur vast:
a.
de jaarbegroting, bestaande uit de exploitatiebegroting en zonodig de
investeringsbegroting;
b.
de financiële jaarrekening, bestaande uit de balans en het overzicht van de
baten en de lasten;
c.
het jaarwerkplan;
d.
het jaarverslag.
7.6.
Ter controle van het financiële beheer wordt jaarlijks uit de leden van de ALV die
geen bestuurslid zijn, een kascontrolecommissie benoemd bestaande uit ten
minste twee (2) leden.
Als de ALV daartoe besluit, kan evenwel deze controle worden opgedragen aan
een register-accountant of aan een accountant-administratieconsulent.
Artikel 8.
8.1.
De leiding van de vereniging is in handen van een bestuur, dat bestaat uit ten
minste drie (3) meerderjarige, natuurlijke personen, onder wie in elk geval zijn
begrepen:
a.
een voorzitter;
b.
een secretaris;
c.
een penningmeester.
8.2.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door in elk geval de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester.
8.3.
Leden van het bestuur hebben onderling geen familieband tot in de tweede graad,
noch een band in de vorm van een geregistreerd partnerschap.
8.4.
Indien het aantal leden van het bestuur afneemt tot minder dan drie (3), zijn de
overige bestuursleden verplicht op een zo kort mogelijke termijn een ALV bijeen te
roepen.
8.5.
Wordt een substantieel deel van de kerntaken, bedoeld in artikel 3, lid 1, onder b,
binnen een geografisch deelgebied van de vereniging vervuld door een aparte
groep leden, dan kan de ALV op voorstel van het bestuur die groep de status van
stads- of regiogroep toekennen.
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8.6.
8.7.

8.8.

Artikel 9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Het bestuur kan voor de uitvoering van bepaalde taken dan wel ter advisering van
het bestuur of de ALV commissies en werkgroepen instellen.
Het bestuur is verplicht jaarlijks, voor een door de algemene vergadering van het
COC Nederland te bepalen tijdstip, aan het bestuur van het COC Nederland de
goedgekeurde begroting, het goedgekeurde werkplan, het goedgekeurde
jaarverslag en de goedgekeurde jaarrekening te overleggen.
Het bestuur is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering van het
COC Nederland met betrekking tot de uitvoering van de kerntaken, bedoeld in
artikel 3, lid 1, onder b, op te volgen.
De leden van het bestuur worden voor een termijn van twee jaar (vierentwintig
maanden) door de ALV gekozen uit de gewone leden.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt zoveel mogelijk een gelijke verdeling
van mannen en vrouwen nagestreefd.
Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het bestuur
bepaalt de functies die de overige gekozen bestuursleden zullen vervullen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het
algemene en het financiële beleid van de vereniging.
Het bestuur legt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar
over het gevoerde beleid verantwoording af aan de ALV, onder overlegging van
een algemeen en een financieel jaarverslag.
Onverminderd het bepaalde in lid 6 en lid 7 is het bestuur bevoegd tot het
verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder begrepen het sluiten van
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van
registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, dan wel zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
De in lid 5 met name genoemde rechtshandelingen kunnen, indien deze een bij
Hhuishoudelijk Rreglement vast te stellen bedrag te bovengaan, niet worden
verricht dan nadat de ALV daarmee tevoren heeft ingestemd.
Eveneens is voorafgaande toestemming van de ALV vereist voor het aangaan van
leningen en het oprichten van rechtspersonen.
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door ten minste
twee tezamen handelende leden van het bestuur, waar onder in elk geval de
voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
Het bestuur kan besluiten tot het schriftelijk verlenen van een bijzondere volmacht
aan één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen om de vereniging binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Behalve door ontslag hem door de ALV gegeven, houdt een lid van het bestuur op
lid te zijn:
a.
door overlijden;
b.
door vrijwillig of periodiek aftreden;
c.
doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije
beheer over zijn vermogen verliest, anders dan tengevolge van aan hem
verleende surseance van betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt
gesteld;
d.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
e.
wat betreft een bestuurslid die is benoemd op grond van het bepaalde in
artikel 10, lid 2, door het defungeren als bestuurder van een stads- of
regiogroep.

Artikel 10.
10.1.
Een stads- of regiogroep functioneert onder de formele verantwoordelijkheid van
het bestuur van de vereniging zo zelfstandig mogelijk.
De leiding van de stads- of regiogroep is in handen van het bestuur van de stadsof regiogroep.
10.2.
Eén lid van het bestuur van elke stads- of regiogroep maakt deel uit van het
bestuur van de vereniging.
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In afwijking van het bepaalde in artikel 9, lid 1, wordt dit lid van het bestuur gekozen
uit de gewone leden die gerekend worden tot de betrokken stads- of regiogroep.
10.3.
De geldmiddelen van een stads- of regiogroep kunnen afzonderlijk van de overige
geldmiddelen van de vereniging worden beheerd, maar maken deel uit van het
vermogen van de vereniging.
10.4.
Ten behoeve van het beheer van de geldmiddelen wordt, indien zinvol zoveel
mogelijk op overeenkomstige wijze als voor de vereniging geldt, jaarlijks een
begroting en een financiële verantwoording opgemaakt.
De begroting en de financiële verantwoording worden bovendien geconsolideerd
opgenomen in de begroting en in de jaarrekening van de vereniging.
10.5.
Ook overigens worden de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk
Reglement die betrekking hebben op de paragrafen Verenigingsorganen,
Financieel beheer, Besluitvorming en Hhuishoudelijk Rreglement binnen de
organisatie van de stads- of regiogroep zoveel mogelijk overeenkomstig toegepast.
Financieel beheer.
Artikel 11.
11.1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
de bijdragen van leden (contributies);
b.
de bijdragen van jaardonateurs en projectdonateurs (donaties);
c.
de bijdragen van overheidswege (subsidies);
d.
andere inkomsten.
11.2.
Hetgeen de vereniging bij wijze van erfstelling verkrijgt, kan alleen onder het
voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Artikel 12.
12.1.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen van
de vereniging.
Dit beheer omvat naast het bewaren van de contante geldmiddelen en de bancaire
dagafschriften mede het verrichten van de betalingen die uit de aangegane
financiële verplichtingen voortvloeien en het incasseren van de ontvangsten die uit
de vorderingen voortvloeien.
Hij is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening
te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.
12.2.
Jaarlijks voor de aanvang van een verenigingsjaar stelt de penningmeester de
concept-jaarbegroting voor dat jaar op.
12.3.
Jaarlijks na afloop van een verenigingsjaar stelt de penningmeester de conceptfinanciële jaarrekening voor dat jaar op.
12.4.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
12.5.
De kascontrolecommissie brengt jaarlijks aan het bestuur en aan de ALV verslag
uit over haar bevindingen met betrekking tot de controle van het door de
penningmeester in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde financiële beheer.
Dat verslag gaat vergezeld van een advies over het dechargeren van de
penningmeester voor het gevoerde financiële beheer in dat jaar.
12.6.
In geval de controle van het financiële beheer wordt verricht door een deskundige,
bedoeld in artikel 7, lid 6, is het bepaalde in lid 5 overeenkomstig van toepassing op
die deskundige.
12.7.
Vaststelling van de financiële jaarrekening door de ALV strekt tot
dechargeverlening van de penningmeester.
Besluitvorming.
Artikel 13.
13.1.
Stemgerechtigd in een orgaan van de vereniging zijn zij, die op de daartoe
voorgeschreven wijze in dat orgaan zitting hebben.
13.2.
Alleen de ter vergadering aanwezige leden van het betrokken orgaan kunnen hun
stem uitbrengen.
Het stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
13.3.
Tenzij in deze Statuten anders is geregeld, wordt over zaken en over de verkiezing
van personen met een gewone meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
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stemmen beslist.
Stemmingen over zaken hebben mondeling plaats.
Stemmingen over personen hebben schriftelijk plaats, tenzij de betrokken persoon
bij acclamatie wordt gekozen.
13.6.
Bij een stemming over een zaak heeft elk stemgerechtigd lid één stem.
Bij een verkiezing van personen heeft elk stemgerechtigd lid zoveel stemmen als er
personen te kiezen zijn, waarbij op elke verkiesbare persoon maximaal één stem
kan worden uitgebracht.
13.7.
Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter van het betrokken
orgaan de doorslag tenzij het betreft:
a.
een stemming in de ALV, in welk geval het voorstel is verworpen;
b.
een verkiezing van een persoon, in welk geval een herstemming plaatsvindt.
13.8.
Het door de voorzitter van het betrokken verenigingsorgaan uitgesproken oordeel
dat een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de
juistheid daarvan door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
van het betrokken verenigingsorgaan betwist, dan wordt het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
13.9.
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of een
door het bestuur aangewezen persoon notulen of een besluitenlijst gemaakt, die op
de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden
vastgesteld.
Het bepaalde in dit lid is overeenkomstig van toepassing op een vergadering van
de ALV.
Huishoudelijk reglement
Artikel 14.
14.1.
In aanvulling op deze Statuten is er een huishoudelijk reglement.
14.2.
Een bepaling in het huishoudelijk reglement die in strijd is met deze Statuten is
nietig.
14.3.
Naast de in artikel 15 genoemde onderwerpen kunnen ook andere onderwerpen
van verenigingsbelang in het huishoudelijk reglement worden geregeld.
14.4.
Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement wordt
genomen door de ALV met meer dan vijftig procent (50%) van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
14.5.
Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen
worden genomen, nadat een voorstel daartoe veertien (14) dagen tevoren is
geagendeerd voor de vergadering waarin het moet worden genomen.
De letterlijke tekst van het voorstel dient daarbij te worden bekendgemaakt.
14.6.
Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement treedt niet
eerder in werking dan vierentwintig (24) uur nadat het is genomen.
Artikel 15.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot:
a.
de rechten en plichten van de gewone leden en zonodig van de leden van verdienste;
b.
de te onderscheiden categorieën gewone leden (doelgroepen);
c.
het verkiezen van de bestuursleden en van andere functionarissen;
d.
de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur;
e.
de taken en bevoegdheden van in elk geval de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester;
f.
de regelgevende bevoegdheid van het bestuur;
g.
de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de kascontrolecommissie, indien de
financiële controle door een kascontrolecommissie wordt verricht;
h.
het verlenen van bijzondere volmachten;
i.
de taken en bevoegdheden van de ingestelde stads- of regiogroepen;
j.
de taken en bevoegdheden van de ingestelde commissies en werkgroepen.
13.4.
13.5.
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Statuten.
Artikel 16.
16.1.
De Statuten bevatten geen bepalingen die in strijd zijn met de Statuten van het
COC Nederland.
16.2.
Indien de Statuten een zodanige bepaling bevat, is die bepaling nietig.
16.3.
Zodra het bestaan van een zodanige bepaling is gebleken, is het bestuur gehouden
binnen zesentwintig (26) weken een besluit tot wijziging van de Statuten aan de
ALV voor te leggen.
Artikel 17.
17.1.
Een besluit tot wijziging van de Statuten kan alleen worden genomen door de ALV
met ten minste twee/derde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
17.2.
Een besluit tot wijziging van de Statuten kan alleen worden genomen, nadat een
voorstel daartoe veertien (14) dagen tevoren is geagendeerd voor de vergadering
waarin het moet worden genomen.
De letterlijke tekst van het voorstel dient daarbij te worden bekendgemaakt.
17.3.
Een wijziging van de Statuten treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
17.4.
Het bestuur is verplicht een gewaarmerkt afschrift van de gewijzigde Statuten neer
te leggen bij het handelsregister.
Artikel 18.
18.1.
Een voorstel tot wijziging van de Statuten wordt niet aan de ALV voorgelegd dan
nadat daarover de goedkeuring van het bestuur van het COC Nederland is
verkregen.
18.2.
Indien het bestuur van het COC Nederland niet binnen een termijn van ten hoogste
dertien (13) weken na de aanvraag ter zake een besluit heeft genomen, wordt
geacht de goedkeuring te zijn verkregen.
18.3.
De aanvraag van de goedkeuring en de verkregen goedkeuring, bedoeld in lid 1,
worden ter informatie aan de ALV overgelegd.
Archief.
Artikel 19.
19.1.
De administratieve bescheiden van de vereniging die niet meer nodig zijn voor het
reguliere beheer van de verenigingszaken vormen, tezamen met de
informatiedragers die een weergave bevatten van het verenigingsleven gedurende
een bepaalde periode, het archief van de vereniging.
Het archief van de vereniging wordt in elk geval vijf (5) jaar bewaard of zoveel
langer als voor bepaalde bescheiden of informatie wettelijk is vereist.
19.2.
Indien het archief uit een historisch, wetenschappelijk, sociaal of ander oogpunt
een meerwaarde heeft voor de vereniging of voor de plaatselijke of regionale
samenleving wordt bevorderd dat het archief na de in lid 1 bedoelde periode in
bewaring wordt gegeven van een plaatselijke of regionale algemene
archiefinstelling.
Einde lidmaatschap van het COC Nederland.
Artikel 20.
20.1.
Het bestuur van de vereniging kan, onder voorafgaande goedkeuring van de ALV,
besluiten tot het opzeggen van het lidmaatschap van COC Nederland. Het besluit
van de ALV tot goedkeuring dient te worden genomen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 21.
20.2.
Een zodanig besluit van de ALV treedt niet eerder in werking dan na een (1) jaar
nadat het is genomen, met dien verstande dat het besluit in een alsdan opnieuw
bijeen te roepen ALV wordt herbevestigd.
20.3.
Het besluit tot herbevestiging wordt eveneens genomen met inachtneming van het
bepaalde in artikel 21.
20.4.
Een besluit tot goedkeuring in eerste aanleg vervalt terstond indien het door de ALV
in tweede aanleg niet wordt herbevestigd.
20.5.
Bij het eindigen van het lidmaatschap van het COC Nederland dient de vereniging
minimaal vijfentwintig procent (25%) van haar eigen vermogen, zoals dat blijkt uit
de laatst vastgestelde jaarrekening, aan het COC Nederland af te dragen.
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Indien het eigen vermogen per gewoonlid van de vereniging vermenigvuldigd met
het aantal gewone leden dat te kennen geeft lid van een andere
COC-vereniging te willen worden, hoger is dan vijfentwintig procent (25%) van het
eigen vermogen dan vervalt dit hogere deel van het eigen vermogen aan het COC
Nederland.
20.6.
Na het eindigen van het lidmaatschap van COC Nederland dient de ALV te
besluiten tot wijziging van de statuten waarbij de lettercombinatie COC of een
combinatie van letters die daarop lijkt, niet in haar naam mag voorkomen.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 21.
21.1.
De ALV kan besluiten tot het ontbinden van de vereniging.
De agenda van de vergadering waarin een zodanig besluit moet worden genomen,
bevat een voorstel tot ontbinding en een voorstel tot vaststelling van de afsluitende
financiële rekening.
Een resterend positief eigen vermogen, dan wel de samenstellende delen van dat
vermogen, vervalt respectievelijk vervallen aan het COC-Nederland.
Voor zover in dit artikel niet anders is geregeld, is het bepaalde in artikel 17
overeenkomstig van toepassing.
21.2.
Een besluit als bedoeld in lid 1 kan alleen worden genomen in een vergadering van
de ALV, waarin ten minste de helft van het aantal gewone leden aanwezig is.
Een zodanig besluit dient met ten minste drie/vierde deel van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen te worden genomen.
21.3.
Indien een vergadering van de ALV, waarin een besluit tot ontbinding moet worden
genomen, niet gehouden kan worden wegens het ontbreken van het vereiste
minimum-aantal leden als bedoeld in lid 2, wordt na ten minste veertien (14) dagen
en ten hoogste dertig (30) dagen, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige gewone leden een besluit
tot ontbinding kan worden genomen met ten minste drie/vierde deel van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
21.4.
Tenzij de ALV anders besluit is het bestuur met de vereffening van het vermogen
belast. De vereffening vindt plaats met voorafgaande goedkeuring van het bestuur
van het COC Nederland.
21.5.
Tot de vereffening van het vermogen wordt ook gerekend het regelen van de
overdracht van het archief van de vereniging aan een derde.
21.6.
Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zolang dit nodig is tot
vereffening van haar vermogen.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk
van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de
vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Slotbepaling.
Artikel 22.
In alle gevallen waarin de wet, de Statuten of de reglementen van de vereniging niet voorzien,
beslist het bestuur.
oOo
NB.
De statutenwijziging dd. 19 juli 2000 inzake de invoeging van een nieuw artikel 23 is in deze
Statuten niet (meer) opgenomen, omdat de werking van dat artikel twee dagen na 19 juli 2000
was uitgewerkt.

