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Verenigingsstatuten  
‘Monsters slapen nooit’ 
 
Laatste wijziging: 14 juli, 2018. 
 

 

Artikel 1 – De vereniging 

1. De vereniging heeft als naam “Monsters slapen nooit”. 

2. ‘Monsters slapen nooit’ is een verenging: 

• met onderneming; 

• zonder notariële akte; 

• met beperkte aansprakelijkheid; 

• ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere. 

3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en is opgericht per 1 september 2018. Het 

verenigingsjaar loopt derhalve van 1 september t/m 31 augustus. 

4. De vereniging heeft geen vaste vestiging of vestigingsplaats. 

• Het bezoek- en postadres van de vereniging is: Jac. P. Thijssepark 351, 1411XT, 

Naarden. 

• Het e-mailadres contact@monstersslapennooit.nl en de website 

www.monstersslapennooit.nl. 

 

Artikel 2 – Doel van de vereniging 

1. De vereniging stelt zich tot actief doel om het algemeen belang te dienen door: 

a. Goede doelen te steunen. 

b. Mensen – leden en niet-leden – perspectieven te bieden die helpen om (niet zo) 

dagelijkse problemen beter het hoofd te kunnen bieden. 

2. Aan lid 2.1 wordt inhoud gegeven door: 

a. De verkoop van unieke, zelf uitgegeven producten (waaronder ‘print on demand’-

boeken). 

b. Het organiseren van betaalde activiteiten (zoals workshops of praatsessies). 
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c. Het werven van leden en financiële steunbetuigingen. 

3. De vereniging heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Alle opbrengsten, donaties 

en andere baten worden ingezet om goede doelen te steunen en gebruikt als herinvestering 

t.b.v. nieuwe of bestaande producten en/of activiteiten. 

 

Artikel 3 – Vermogen 

Het ondernemende vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:   

1. Het verenigingskapitaal, in beginsel gevoed door: 

a. Verkopen via de website.  

b. Donaties en schenkingen.  

2. Eventuele andere verkrijgingen en baten, zoals subsidies en ledencontributies (zie ook lid 4.4). 

 

Artikel 4 – Leden van de vereniging 

1. De vereniging moet naast bestuursleden minimaal één regulier lid hebben. 

2. De vereniging kent alleen gelijkwaardige leden. 

3. Om lid te kunnen worden dient een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur te worden 

ingediend. 

4. Het lidmaatschap eindigt: 

a. Door het overlijden van het lid. 

b. Door schriftelijke opzegging door het lid (middels e-mail of brief). Het lidmaatschap 

eindigt dan met ingang van de eerste dag van de daarop volgende maand. 

c. Door schriftelijke opzegging door het bestuur (middels e-mail of brief), na daartoe 

toestemming te hebben gekregen van ten minste 2/3e van het bestuur. 

d. Door ontzetting door het bestuur vanwege handelen in strijd met de statuten, 

reglementen, besluiten of belangen van de vereniging, of wanneer de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt is.  

i. Bij ontzetting dient het bestuur het betreffende lid schriftelijk in kennis te 

stellen met opgaaf van redenen (middels e-mail of brief).  

ii. Het lid kan binnen één maand na ontvangst tevens schriftelijk in beroep gaan.  

iii. In de eerstvolgende ledenvergadering komt vervolgens een definitieve, 

bindende uitspraak met gewone meerderheid van stemmen tot stand.  
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iv. Gedurende de beroepstermijn en zolang het beroep niet is beslist, is het lid 

geschorst. 

5. De leden van de vereniging zijn met nadruk niet verplicht om de door de ledenvergadering 

vastgestelde contributie tijdig en/of volledig af te dragen. Contributie wordt gekenmerkt door 

een vrijblijvende maandelijkse of jaarlijkse bijdrage aan het verenigingskapitaal (zie ook lid 3.2).  

 

Artikel 5 – De ledenvergadering 

1. Minimaal eenmaal per jaar zal een ledenvergadering georganiseerd worden. 

2. De leden van de vereniging worden per e-mail bijeengeroepen op het e-mailadres dat door hen 

is opgegeven aan de ledenadministratie.  

3. De uitnodiging zal minimaal twee weken voor de vergadering aan de leden worden verstuurd. 

4. Het bestuur van de vereniging roept de ledenvergadering bijeen, leden zijn hiertoe niet 

gemachtigd. 

5. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met gewone 

meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 

a. Ieder lid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.  

b. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

c. Stemmen van bestuursleden wegen niet zwaarder dan die van de andere leden. 

6. In de ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit. Inkomsten en uitgaven van het 

voorgaande jaar kunnen telkens vanaf dat moment door alle leden vrij opgevraagd en 

gecontroleerd worden. 

 

Artikel 6 – Het bestuur van de vereniging 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf personen. 

2. Bestuursleden zijn automatisch lid van de vereniging, ook al waren ze dat voorheen niet. 

3. Bestuursleden kunnen worden voorgedragen door het zittende bestuur of door leden van de 

vereniging.  

4. Zittende bestuursleden worden automatisch herbenoemd.  

a. Eenmaal per jaar kunnen de bestuursleden en leden van de vereniging tijdens een 

ledenvergadering wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorstellen. 
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5. Benoeming van voorgedragen, nieuwe bestuursleden vindt plaats met gewone meerderheid 

van stemmen van de aanwezige leden. 

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester. 

Functies kunnen gecombineerd worden in één bestuurslid. 

a. De voorzitter en penningmeester bij oprichting is René Dijk. 

b. De vicevoorzitter en secretaris bij oprichting is Sanne Groenendaal. 

7. De zittingstermijn en aantal herbenoemingen van bestuursleden is onbeperkt, maar de 

zittingstermijn van een bestuurslid moet minstens elke vijf jaar herzien worden tijdens een 

ledenvergadering. 

8. Bestuursleden kunnen ontslagen worden door de ledenvergadering met 2/3e meerderheid van 

stemmen. 

9. Het bestuurslidmaatschap kan eindigen door: 

a. Periodieke aftreding (na vijf jaar vind er geen vierde maal een automatische verlenging 

plaats). 

b. Ontslag. 

c. Schriftelijke opzegging van het bestuurslidmaatschap door het bestuurslid zelf 

(middels e-mail of brief). 

d. Het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, zoals in deze statuten staat 

voorgeschreven. 

e. Het eindigen van de vereniging (zie artikel 9). 

10. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken van 

de stemmen beslist de voorzitter (zie lid 6a). 

 

Artikel 6 – Huishoudelijk reglement 

De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement mag 

geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. 

 

Artikel 7 – Vertegenwoordiging 

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt uitsluitend toe aan twee of meer 

bestuursleden gezamenlijk. Gewoonlijk de voorzitter en vicevoorzitter. 
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Artikel 8 – Statutenwijziging 

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de ledenvergadering met 2/3e 

meerderheid van stemmen. 

2. Bij de oproeping van de ledenvergadering waarin over wijziging van de statuten wordt beslist, 

moet worden gemeld dat wordt voorgesteld om de statuten te wijzigingen. 

 

Artikel 9 – Ontbinding 

1. De vereniging kan worden ontbonden. Hiertoe zijn drie grondslagen te formuleren: 

a. De ledenvergadering besluit met 2/3e meerderheid van stemmen om de vereniging op 

te heffen. 

b. Er zijn geen leden meer om de vereniging in stand te houden. 

c. De vereniging blijkt niet in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 

2. Bij de oproeping van de ledenvergadering waarin over ontbinding van de vereniging wordt 

beslist, moet worden gemeld dat wordt voorgesteld om de vereniging te ontbinden. 

3. De zittende bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als 

vereffenaars, tenzij 2/3e van de ledenvergadering anders beslist. 

4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo door de 

ledenvergadering bepaald.  

5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen of verenigingskapitaal nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 

de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.  

6. De ledenvergadering stelt naast het bestuur minimaal één of meer leden als bewaarders aan.  

a. Deze één of meer 'bewaarders' moeten worden ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel. 

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarders worden 

bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening. 

 

Artikel 10 – Slotbepaling 

Over alles, wat niet door de wet, deze statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist de 

ledenvergadering. 
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Opgesteld door: 

R.D. Dijk, voorzitter en penningmeester 

S. Groenendaal, vicevoorzitter en secretaris 


