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Statuten
Doorlopende tekst van de statuten van Avant Courir Winterguard gevestigd te Almere, zoals deze luiden na
wijziging van de statuten op 3 december 1998 verleden voor MWHM Berkenbosch, notaris ter standplaats
Almere
ARTIKEL 1 - NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: Avant Courir
Zij is gevestigd te Almere
ARTIKEL 2 - DOEL
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen
van de instrumentale muziek in samenhang met
show en daaraan verwante vormen van
kunstbeoefening, alsmede het bevorderen van de
muzikale vorming in het algemeen, een en ander
in de ruimste zin genomen..
De vereniging tracht dit doel te bereiken door
Het oprichten en in stand houden van 1 of
meer cadetcorpsen
Het oprichten en in stand houden van 1 of
meer muziek showkorpsen.
ARTIKEL 3 – LEDEN, JEUGDLEDEN,
ERELEDEN, DONATEURS
De vereniging kent:
Leden
Jeugdleden
Ereleden
Donateurs
1. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn
meerderjarige, natuurlijke personen, die
instemmen met het doel van de vereniging en
deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die niet
meerderjarig zijn en die aan de activiteiten van de
vereniging deelnemen. Een jeugdlid heeft
tegenover de vereniging dezelfde rechten en
verplichtingen als een lid, met dien verstande, dat
hij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid kan
worden benoemd en geen lid is in de zin van de
wet. Een jeugdlid wordt lid zodra hij meerderjarig is
geworden.
Om (jeugd) lid te kunnen worden, moet men zich
aanmelden bij het bestuur.
Minderjarigen moeten daarbij overleggen een
schriftelijke toestemming van degene, die het
ouderlijk gezag of de voogdij over hen uitoefent.
3. Ereleden zijn zij, die zich wegens hun
buitengewone verdiensten jegens de vereniging
hebben onderscheiden en die door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuur, als
zodanig zijn benoemd.
Ereleden, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben
geen stemrecht.

4. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen,
die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard en
die de vereniging steunen met een jaarlijkse
bijdrage, waarvan de hoogte door de vereniging
wordt vastgesteld.
ARTIKEL 4
Het bestuur beslist na daartoe gedaan verzoek
over de toelating van de leden, jeugdleden en
donateurs.
Bij niet-toelating tot lid, jeugdlid of donateur door
het bestuur, kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.
Ereleden worden als zodanig benoemd door de
algemene vergadering. Voor een dergelijk besluit
is een meerderheid vereist van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 5
1. Het lidmaatschap eindigt door:
Het overlijden van het lid
Opzegging van het lid
Opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar
verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
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.
1. Opzegging namens de vereniging geschiedt
door het bestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of
door de vereniging kan slechts geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken, ingaande de eerste dag, volgend op de
maand van de maand van opzegging. 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.
3. Een 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.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn
lidmaatschap een besluit, waarbij verplichtingen
van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.
1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door
het bestuur.

2. 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 ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering. Hij/zij
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
ARTIKEL 6
De rechten en verplichtingen van een jeugdlid,
erelid of donateur eindigen bij overlijden.
Bovendien kunnen deze rechten en verplichtingen
te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd.
ARTIKEL 7
1. De leden, de jeugdleden en donateurs zijn
gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door
de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen
gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van de bijdrage te
verlenen.

te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij
in de keus.
2. Indien er meer dan één bindende voordracht is
opgemaakt, dan geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
ARTIKEL 10
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door
bedanken, aftreden volgens rooster, beëindiging
van het lidmaatschap van de vereniging, onder
curatelenstelling, opname in een psychiatrisch
ziekenhuis of ontslag overeenkomstig het in lid 2
van dit artikel bepaalde.
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. De bestuursleden treden af volgens een
daartoe door het bestuur op te maken rooster. De
aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar. Een in een tussentijdse vacature
benoemd bestuurslid neemt op het rooster van
aftreden de plaats van zijn voorganger in.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot
het betalen van een bijdrage.

ARTIKEL 11
De functies in het bestuur worden onderling door
het bestuur verdeeld. Een combinatie van de
functies voorzitter-secretaris, voorzitterpenningmeester of secretaris-penningmeester is
mogelijk.

ARTIKEL 8
Behalve de overige rechten, die aan jeugdleden,
donateurs en ereleden of krachtens deze statuten
worden toegekend, hebben zij het recht de door de
vereniging georganiseerde concerten en andere
activiteiten bij te wonen.

ARTIKEL 12
1. Van het verhandelde in de
bestuursvergaderingen worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door twee bestuursleden,
waaronder de voorzitter worden vastgesteld en
ondertekend.

ARTIKEL 9 - HET BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen,
die door de algemene vergadering uit de
(meerderjarige) leden worden benoemd.

2. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande
bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent
de totstandkoming en de inhoud van een
bestuursbesluit niet beslissend.

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt
uit een of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot
het opmaken van een bindende voordracht zijn
zowel het besuur als drie leden bevoegd. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping
voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht
door drie of meer leden moet voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere
regels aangaande de taakverdeling onder de
bestuursleden, alsmede aangaande de
vergaderingen van- en de besluitvorming door het
bestuur worden vastgesteld.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter
worden ontnomen door een besluit van de
algemene vergadering, genomen met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 13
1.Het bestuur is belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in
artikel 9 bedoelde minimum is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd.

1. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de
algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid voordrachten het bindend karakter
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ARTIKEL 14
1. De bestuurders zijn verplicht de vereniging te
doen inschrijven in het betreffende openbaar
register, gehouden ten kantore van de Kamer van
Koophandel, binnen welker gebied de vereniging
haar woonplaats heeft.
2. De bestuurders dragen er steeds zorg voor, dat
benoeming en ontslag van diegenen, aan wie
volgens de statuten
vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend,
wijziging van de statuten en ontbinding van de
vereniging in het lid 1 van dit artikel bedoelde
register wordt ingeschreven.
3. De inschrijvingen geschieden door middel van
een door de Kamer van Koophandel ter
beschikking gestelde formulieren onder
overlegging van de overeenkomstig de wet
vereiste bescheiden.
ARTIKEL 15 – VERTEGENWOORDIGING
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De
vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd
door tenminste twee gezamenlijk handelende
bestuursleden, onverminderd het in de laatste
volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde.
2.Tot het navolgende is het bestuur slechts
bevoegd na toestemming van de algemene
vergadering.
Het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen
Het aangaan 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 ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van
de algemene vergadering voor het besluiten tot het
huren, verkrijgen en op andere wijze in gebruik of
genot verkrijgen en geven van registergoederen,
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de
vereniging een bankkrediet wordt verleend, het ter
leen opnemen van gelden, waaronder niet
begrepen het gebruik maken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet, het aangaan van
dadingen, het optreden in rechte, waaronder
begrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het nemen van
die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen
gedogen. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.

ARTIKEL 16 - BOEKJAAR, REKENING EN
VERANTWOORDING
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één
juli tot en met dertig juni.
2. Het bestuur is verplicht van de
vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden, dat daaruit te alle tijde
haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.
3. Binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar brengt het bestuur op een algemene
vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten, rekening en verantwoording over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit
de leden een commissie van tenminste twee
personen die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
ARTIKEL 17 - ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Aan de algemene vergadering komen in de
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van
het boekjaar, wordt een algemene vergadering, de jaarvergadering -, gehouden. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en
verantwoording bedoeld in het artikel 16
met het verslag van de aldaar bedoelde
commissie;
b. De benoeming van de in artikel 16
genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. Voorziening van eventuele vacatures;
d. Voorstellen van het bestuur of de leden,
aangekondigd bij de oproeping van de
jaarvergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt, dan wel tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte van de stemmen hun wens
daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar
maken. In dat laatste geval moet de vergadering
binnen vier weken door het bestuur worden
bijeengeroepen, bij gebreke waarvan de
verzoekers bevoegd zijn zelf de vergadering
bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen
hieromtrent in de statuten is bepaald of bij
advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de
vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of
weekblad.
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ARTIKEL 18
1. De algemene vergaderingen worden
bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de
leden, jeugdleden en ereleden onder vermelding
van de te behandelen onderwerpen.
2. De termijn van de oproeping bedraagt tenminste
veertien dagen.
ARTIKEL 19
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben
alle leden, jeugdleden en ereleden van de
vereniging, alsmede andere personen, die daartoe
door het bestuur zijn uitgenodigd.
2. Geschorste leden hebben geen toegang tot de
algemene vergaderingen.
ARTIKEL 20
1. De algemene vergaderingen worden geleid door
de voorzitter en bij diens afwezigheid door één van
de andere bestuursleden, door het bestuur aan te
wijzen, bij gebreke waarvan de vergadering zelf in
de leiding kan voorzien.
2. Van het verhandelde worden notulen gemaakt,
die door de voorzitter en de notulist worden
vastgesteld en ondertekend.
ARTIKEL 21 – BESLUITVORMING VAN DE
ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Het op de algemene vergadering uitgesproken
oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering
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.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van
het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
één stemgerechtigde aanwezige dit verlangd. Door
deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders
bepalen worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
4. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is
heeft één stem. Ereleden hebben slechts een
adviserende stem, tenzij zij tevens lid zijn van de
vereniging.
5. Een lid kan zich ter vergadering doen
vertegenwoordigen uitsluitend bij schriftelijke
volmacht, afgegeven aan een medelid.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht.

ARTIKEL 22
1. Stemmen kan zowel schriftelijk als mondeling
geschieden. Schriftelijke stemming heeft plaats
wanneer de voorzitter of de meerderheid van de
aanwezigen dit verlangt. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij de meerderheid van
de leden hoofdelijke stemming verlangt.
2. Indien bij de stemming over zaken de stemmen
staken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
3. Indien bij stemming over personen niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die de meeste
stemmen op zich verenigden. Behalen meer dan
twee personen de meeste stemmen, dan worden
deze allen bij de herstemming betrokken. Indien
bij de herstemming wederom niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt
diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich
verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste
aantal stemmen door meer dan één persoon
behaald, dan beslist het lot, wie van deze laatste
gekozen is.
ARTIKEL 23
1. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al
zijn deze niet in vergadering bijeen heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene
vergadering.
2. Zolang in een algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen omtrent alle aan de orde
komende onderwerpen –dus mede een voorstel
tot statutenwijziging of tot ontbinden- ook al heeft
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verbandhoudende
formaliteit niet in achtgenomen.
ARTIKEL 24 - STATUTENWIJZIGING,
ONTBINDING
1. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van
de vereniging kan slechts worden besloten in een
daartoe speciaal bijeengeroepen algemene
vergadering. In deze algemene vergadering dient
tenminste twee/derde deel van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd te zijn. Het voorstel tot
wijziging van de statuten of de ontbinding van de
vereniging dient te worden aangenomen met
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen. Indien het vereiste aantal leden niet ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal
binnen een maand, doch niet eerder dan twee
weken een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal
aanwezige leden of vertegenwoordigde leden tot
wijziging van de statuten of van de ontbinding van
de vereniging kan worden besloten, mits met
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
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2. Een voorstel tot wijziging van de statuten of
ontbinding van de vereniging dient tenminste
veertien dagen voor de vergadering ter kennis van
de leden te worden gebracht. Ingeval van
statutenwijziging dient de oproep vergezeld te
gaan van de volledige tekst van de voorgestelde
wijziging.
3. Een statutenwijziging dient te worden
vastgesteld bij notariële akte.
4. Ingeval van ontbinding van de vereniging
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig liquidatiesaldo vervalt aan
diegene die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel.
Bij een besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan het batig liquidatiesaldo
worden gegeven.
ARTIKEL 25 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk
Reglement vaststellen. Dit reglement mag niet in
strijd zijn met de wet en de statuten.
AVANT COURIR WINTERGUARD
Trainingslocatie
Gymzaal Binnenkruierstraat
Binnenkruierstraat 1
1333 ED Almere
Nederland
Postadres
Postbus 30182
1303 AD Almere
Nederland
www.avantcourir.nl
info@avantcourir.nl
KvK te Lelystad: 40507069
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