STATUTEN
Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Poststukken- en
Poststempelverzamelaars, bij afkorting genaamd: Po & Po.
De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2
De vereniging, opgericht op acht september negentienhonderd zesenveertig, is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3
1. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis op het gebied van
postgeschiedenis, poststukken, postwaardestukken, postale afstempelingen, alsmede
filatelistische onderwerpen die buiten de aandacht van de traditionele filatelie vallen.
2. De vereniging beoogt daarmee zonder winstoogmerk het algemeen nut te dienen.
Artikel 4
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het verstrekken, uitgeven of doen uitgeven van posthistorische studies en andere
filatelistische publicaties;
b. het houden van bijeenkomsten en voordrachten betreffende de in artikel 3 genoemde
onderwerpen;
c. het verstrekken van een eigen orgaan met artikelen en studies betreffende de in artikel 3
genoemde onderwerpen;
d. het beheren van een internetsite;
e. alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
LEDEN
Artikel 5
1. De vereniging kent:
a. gewone leden
b. ereleden
c. leden voor het leven
2. Gewone Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van
achttien jaren hebben bereikt. Een ieder die lid van de vereniging wenst te worden, moet
dit schriftelijk aan de ledenadministrateur opgeven. De beslissing over toelating als lid
berust bij het bestuur, behoudens, bij afwijzende beschikking, beroep op de
eerstvolgende algemene vergadering.
3. Tot ereleden kunnen worden benoemd zij die zich voor de kennis der filatelie in het
algemeen of ten opzichte van de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. De benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur in een algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte geldige
stemmen.
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4.

Tot leden voor het leven kunnen worden benoemd leden van de vereniging die zich in
het algemeen of ten opzichte van de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt. De benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur in een algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen.
De rechten en plichten van een lid voor het leven, voor zover niet anders vermeld, zijn
gelijk aan die van een lid.
5. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan de
gewone leden, ereleden en de leden voor het leven, tenzij anders vermeld.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid,
b. door schriftelijke opzegging door het lid,
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren,
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van hel lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap, staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering. Hij wordt ten spoedigste per aangetekend schrijven van het
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

CONTRIBUTIE

Artikel 7
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De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene
vergadering wordt vastgesteld.
Ereleden en leden voor het leven zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven leden en wordt door de algemene vergadering
uit de leden gekozen, op voorstel van het bestuur of tenminste tien leden, zoals hierna
omschreven in lid 5.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. De overige
functies binnen het bestuur worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
leden van het dagelijks bestuur.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren. Zij treden periodiek
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid -op voorstel van het bestuur dan wel
tenminste tien leden- te allen tijde schorsen of ontslaan indien zij daartoe. redenen
aanwezig acht, mits het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van
tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien
door kandidaatstelling en eventuele verkiezing. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster genoemd in lid 3 de plaats van zijn voorganger in.
6. Naast het bestuur kunnen tenminste tien leden in geval van een vacature een kandidaat
voor het bestuurslidmaatschap voordragen, mits zij daarvan tenminste een week voor de
vergadering, waarin in de vacature zal worden voorzien, schriftelijk kennis geven aan de
secretaris onder bijvoeging van een verklaring van de voorgedragen kandidaat dat deze
bereid is een functie in het bestuur te aanvaarden.
7. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door hem benoemde commissies of personen. Taak en werkwijze
kunnen bij nader reglement worden geregeld.
ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene
vergadering (de jaarvergadering) gehouden. Het bestuur legt op deze vergadering
verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur en dient een
begroting in voor het lopende verenigingsjaar.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een of meer kascommissies, elk bestaande
uit tenminste twee leden -die geen bestuurslid mogen zijn- tot onderzoek van de
rekening en verantwoording van het bestuur over het lopende verenigingsjaar.
Een lid van een commissie mag ten hoogste twee jaar achtereen deel uitmaken van die
commissie.
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Elke commissie brengt schriftelijk verslag aan de algemene vergadering uit.
Goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarverslagen en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
4. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
acht of indien tenminste vijfentwintig leden hiertoe -met nauwkeurige opgave van de te
behandelen onderwerpen- een schriftelijk verzoek via de secretaris tot het bestuur
richten.
5. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben, mits zij de
presentielijst hebben getekend, daarin elk één stem.
6. Stemming over personen geschiedt in principe schriftelijk. Besluitvorming bij acclamatie
is toegestaan, tenzij een der aanwezige leden om een schriftelijke stemming verzoekt.
Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen vindt herstemming
plaats. Bij hernieuwde staking wordt het ingediende voorstel geacht te zijn verworpen.
7. De oproeping voor een algemene vergadering geschiedt door het bestuur tenminste drie
weken voor de vastgestelde datum van de vergadering bij schriftelijke kennisgeving aan
de adressen van de leden en/of mededeling in het verenigingsnieuws. De oproeping
vermeldt tevens de te behandelen punten.
GELDMIDDELEN
Artikel 10
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies en entreegelden;
b. subsidies;
c. andere inkomsten en toevallige baten.
REGLEMENTEN

Artikel 11
De algemene vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement voor de goede gang van zaken
binnen de vereniging vast.
Andere reglementen kunnen door het bestuur worden vastgesteld.
Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze Statuten.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12.
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement der vereniging kunnen slechts gewijzigd worden
door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van
tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 13.
1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste twee/derde van het
aantal leden aanwezig is. Wanneer op deze vergadering het vereiste aantal leden niet
aanwezig is, dan zal binnen acht weken daarna een nieuwe vergadering worden
gehouden, waarin tot ontbinding kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige
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leden, mits tenminste drie/vierde van het aantal dan uitgebrachte geldige stemmen zich
voor het voorstel tot ontbinding verklaart.
2. De resterende eigendommen en het batig saldo zullen na vereffening vervallen aan een
door de algemene vergadering welke tot ontbinding besluit aan te wijzen instelling of
instellingen. Deze instelling(en) dient (dienen) een doel te hebben dat zoveel mogelijk
overeenstemt met het doel van de ontbonden vereniging (Nederlandse Vereniging van
Poststukken- en Poststempelverzamelaars) dan wel een algemeen nut beogende
instelling te zijn.
3. Het besluit tot ontbinding zoals genoemd in artikel 13 lid 1 dient tevens te bevatten de
datum van ontbinding der Nederlandse Vereniging van Poststukken- en
Poststempelverzamelaars, de namen van de vereffenaars en de naam van de
instelling(en) zoals genoemd in artikel 13 lid 2.
WAARVAN AKTE is verleden te Wageningen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan
te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen
prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris
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