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Statuten van de Vereniging SamenwerkingsOverleg  

Faculteitsverenigingen 
 
Naam en zetel 

 

Artikel 1 

 
De vereniging draagt de naam: “Vereniging SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen” 

en kan ook handelen onder de afgekorte naam“SOFv”. Zij heeft haar zetel in de gemeente 

Nijmegen. 

 
Duur 

 

Artikel 2 

 
De vereniging geldt voor onbepaalde tijd. 

 
Doel 

 

Artikel 3 

 
Het SOFv stelt zich ten doel: 

 
- Het behartigen van de gezamenlijke belangen van leden 

- Coördinatie ten aanzien van de door haar leden te organiseren activiteiten. 

- Uitwisseling van kennis en ervaring. 

- Bevordering van de integratie van leden. 

 
Leden 

 

Artikel 4 

 
Leden van het SOFv zijn studentenorganisaties die een studiegebonden karakter hebben 

binnen de Radboud Universiteit Nijmegen. 

 
Artikel 5 

 
Lidmaatschap ontstaat door aanmelding op en goedkeuring door een SOFv-algemene 

ledenvergadering met gewone meerderheid en na betaling van de verschuldigde 

contributie. 

 

Artikel 6 

 
1.  Van de leden wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de vergaderingen en het 

organiseren van activiteiten. 

2.  Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de statuten en het 

huishoudelijk reglement.  
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Artikel 7 

 

De algemene ledenvergadering is bevoegd een lid uit het lidmaatschap te ontzetten, in 

geval het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 
Artikel 8 

 
Het lidmaatschap eindigt: 

a. door liquidatie van het SOFv. 

b. door opzegging door het lid. 

c. door opzegging namens het SOFv.  

d. door ontzetting door het SOFv. 

e. door het niet meer voldoen aan het vereiste van art. 4. 

f. door het niet meer voldoen van de bij huishoudelijk reglement vastgestelde contributie. 

g. door opzegging door het bestuur namens de vereniging. Deze opzegging kan 

geschieden wanneer het lid niet meer voldoet aan de door de statuten gestelde eisen 

voor het lidmaatschap, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet meer 

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap voort te laten duren; 

 
Artikel 9 

 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of 

oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de contributie over het afgelopen verenigingsjaar 

verschuldigd, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. 

 
Schorsing 

 

Artikel 10 

 
Ieder lid kan door het bestuur worden geschorst. Voor de duur van deze schorsing vervalt het 

stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering.  

Nadere regelen, onder andere omtrent de duur van een schorsing, worden gesteld bij 

Huishoudelijk Reglement. 

 
 

Geldmiddelen, boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording 

 

Artikel 11 

 
1.  De geldmiddelen van het SOFv bestaan uit de contributie van leden en eventuele 

baten. 

2.  Ieder lid betaalt jaarlijks contributie, waarvan het bedrag door de algemene 

ledenvergadering wordt vastgesteld, en wordt opgenomen in het huishoudelijk 

reglement. 

3.  Organisaties die lid worden gedurende het lopende jaar betalen volledige contributie 

over dat jaar. 

4.  Het verenigingsjaar valt samen met het universitaire jaar. 
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5.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

6. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop 

van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 

vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over 

het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met 

toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 

bestuurders; onderbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daar 

onder opgaaf van redenen melding gemaakt. 

7. Wordt omtrent de getrouwheid van de hiervoor bedoelde stukken geen verklaring 

overlegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het 

Burgerlijk Wetboek, dan kan de algemene vergadering jaarlijks een commissie 

benoemen uit leden van ten minste twee bij voorkeur vertegenwoordigers van leden die 

geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in lid 6 van dit artikel 

bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 

bevindingen uit. 

8. Vereist het onderzoek van deze stukken bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de 

commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. De commissie dient 

het bestuur van de inschakeling van een deskundige op de hoogte te stellen. Het 

bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 

gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas de waarden te tonen 

en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor 

raadpleging beschikbaar te stellen. 

9.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden  

 herroepen, maar slechts door de benoeming van een andere commissie. 

10. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 5 en 6 zeven (7) jaar lang te 

 bewaren. 

 
Bestuur 

 

Artikel 12 

 
1.  Het bestuur bestaat uit minimaal vier personen. 

2.  De bestuurders worden door de buitengewone algemene ledenvergadering 

benoemd. Bestuurders zijn lid van een aangesloten vereniging. Zij vertegenwoordigen 

hun vereniging niet in de vergadering. 

3.  In beginsel kan er slechts één afgevaardigde van een lid deel uitmaken van het bestuur 

 van het SOFv, zulks ter bepaling door het bestuur. 

4.  Bestuurders van het SOFv mogen in hetzelfde verenigingsjaar geen bestuurslid van een 

 lidorganisatie zijn. 

5.  De algemene ledenvergadering kan een bestuurder schorsen of ontslaan indien zij 

daartoe termen aanwezig acht. 

6.  Bestuurders treden af op de algemene ledenvergadering. Hiervan wordt melding 

gemaakt in de uitnodiging voor de betreffende vergadering. 

7.  Bestuurders blijven minimaal een half en ten hoogste twee jaar aan. 

8.  Het bestuur is ten allen tijde verantwoording verschuldigd aan de algemene 

ledenvergadering. 
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Artikel 13 

 
1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

2.  In geval van tussentijds aftreden van een bestuurslid, voorziet het 

zittende bestuur voorlopig intern in deze vacature. 

3.  Indien het aantal bestuursleden beneden vier is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te 

beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde 

komt. 

4.  Het bestuur is, mits een goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd te  

besluiten tot: 

a. het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 

registergoederen; 

b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.  

Het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 

gedaan. 
5.  Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor  

besluiten tot: 

a. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of 

onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te regelen bedrag te boven 

gaat of waardoor de vereniging langer dan één jaar gebonden wordt. 

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging van (bank)krediet 

wordt verleend.  

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep 

worden gedaan. 
6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 

 
Artikel 14 

 
1.  Het bestuur kent onder andere de volgende functies: voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

2.  Meerdere functies mogen door één persoon vervuld worden, echter de combinatie 

voorzitter-penningmeester is nimmer toegestaan. 

 
Algemene ledenvergaderingen 

 

Artikel 15 

 
1.  Uiterlijk dertig dagen na beëindiging van het verenigingsjaar roept het bestuur van het 

SOFv een algemene ledenvergadering uit. Het bestuur brengt in deze vergadering 

verslag uit en doet, onder overlegging van de vereiste bescheiden, rekening en 

verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. 

2.  Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de 

rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 
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Artikel 16 

 
1. De algemene ledenvergaderingen worden minimaal veertien dagen van tevoren 

bijeengeroepen door het bestuur. Dit geschiedt schriftelijk. 

2.   Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen van alle leden van het SOFv, is 

het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 

termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het 

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf 

tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen 

alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het 

opstellen der notulen. 

 
Artikel 17 

 
1.  Elk lid heeft een stem ter algemene ledenvergadering. 

2.  Een lid kan vóór stemmen, tegen stemmen of zich onthouden van stemmen. 

 

Artikel 18 

 
Schorsing en ontslag van bestuursleden of ontzetting van leden behoeft een meerderheid van 

minimaal tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. Hierbij moet tenminste tweederde 

van de leden aanwezig zijn. 

 
Artikel 19 

 
1.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 

algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

2.  Elk lid kan stemmen bij schriftelijke volmacht. Deze dient vóór de vergadering aan het 

bestuur overhandigd te worden. 

3.  Een lid kan voor ten hoogste twee andere leden als gevolmachtigde optreden. 

4.  Een volmacht komt te vervallen bij afwezigheid van het gevolmachtigde lid. 

 

Elektronische communicatiemiddelen 

 

Artikel 20 

 

1. Aan de eis van schriftelijkheid in deze statuten wordt ook voldaan indien gebruik wordt 

gemaakt van een elektronisch communicatiemiddel. 

2. De algemene ledenvergadering kan in het huishoudelijk reglement nadere 

voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. 

 
Statutenwijziging 

 

Artikel 21 

 
1.  Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin 

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een 

zodanige algemene ledenvergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
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2.  Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene 

ledenvergadering waar tenminste tweederde van het totaal aantal leden ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tweederde 

van het aantal uitgebrachte stemmen. 

3. 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 

 

Artikel 22 

 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering.  

Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van 

overeenkomstige toepassing. 

2.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot 

ontbinding langer dan drie jaar lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij 

het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig 

saldo worden gegeven mits dit geschiedt aan een rechtspersoon met een gelijk of 

aanverwant doel als de vereniging. 

 
Huishoudelijk Reglement 

 

Artikel 23 

 
1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

2.  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet. 

 
Slotbepaling 
 

Artikel 24 

 
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, 

beslist het bestuur. Staken hierbij de stemmen dan is de stem van de voorzitter beslissend. 


