STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS DRENTHE
Naam en Zetel.

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: “Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe”
(NVO-Drenthe).
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
2. Zij heeft haar zetel te Emmen (Weerdingerstraat 173, 7822 BH).
Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.
Artikel 2.
1. De vereniging werd opgericht op 13 februari 2007 en wordt thans aangegaan
voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.
Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:
een netwerk in de provincie Drenthe te vormen van vrouwen die een
onderneming drijven.
2. De vereniging tracht met het netwerk onder meer te bereiken:
a. uitbreiding van dienstverlening;
b. doorspelen van opdrachten;
c. adviesverlening;
d. uitwisseling van ervaring binnen het netwerk.
3. Ter realisering van de doelstelling zullen regelmatig bijeenkomsten voor de
leden worden georganiseerd.
Leden.

Artikel 4.
1. De vereniging kent twee soorten leden, te weten:
gewone leden en ereleden.
2. Leden van de vereniging zijn vrouwen die een onderneming in de provincie
Drenthe drijven.
3. Ereleden zijn vrouwen die een onderneming in de provincie Drenthe drijven
of hebben gedreven en die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden
en als zodanig door het bestuur worden benoemd.

Toelating.
Artikel 5.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en ereleden.
Hierbij is aan ieder bestuurslid een vetorecht toegekend.
2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de adressen van de
leden en ereleden zijn opgenomen.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging;
c. door overlijden van het lid.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. 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. Het lidmaatschap
kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen.

Artikel 7.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
leden en uit eventuele andere baten.
2. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt jaarlijks door het bestuur
vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Bestuur.

Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen en maximaal uit zeven
personen.
2. De benoeming geschiedt uit de leden.
3. Bij een vacature geschiedt de benoeming van (nieuwe) bestuursleden door
de algemene vergadering uit één of meer bindende voordrachten van het
bestuur.

4. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering het
bindende karakter van de voordracht(en) door met tenminste tweederde van
de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering,
genomen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan is de algemene vergadering vrij
in de keus.
Bestuursfuncties - Besluitvorming
van het bestuur.

Artikel 9.
1. De bestuursleden zullen uit haar midden een voorzitter, een vice-voorzitter,
een secretaris en een penningmeester benoemen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter worden vastgesteld en ondertekend.
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek
aftreden.

Artikel 10.
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken
door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging.

Artikel 11.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden tot drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan
de orde komt.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden;
b. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording.

Artikel 12.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële situatie
kan worden gekend.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie
van ten minste 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.
Algemene Vergadering.
Artikel 13.
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 verenigingsjaar, 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 artikel 12,
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur, de leden en de ereleden, aangekondigd bij
de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of
de algemene vergadering dit wenselijk oordeelt.
Toegang en Stemrecht.
Artikel 14.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en ereleden van de
vereniging.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het
bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
4. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem
uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een
zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.
Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.

Voorzitterschap en Notulen.

Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter.
Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter dan treedt één der door het
bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die
door de voorzitter worden vastgesteld en ondertekend.
Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 16.
1. Het ter 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 voorzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Voorzover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging.

Artikel 18.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden doen toekomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Ontbinding - Vereffening.
Artikel 19.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur.
2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt het bestuur minstens twee
vereffenaars uit haar midden, die gehouden zijn over hun beleid verantwoording af te leggen.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door het bestuur te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging
overeenstemmen.
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 20.
Het bestuur kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht
en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
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