
STATUTEN
KATHOLIEK VROUWEN DISPUUT

NAAM EN ZETEL
Artikel L

1. De vereniging draagt de naam KATHOLIEK VROUWEN DISPUUT, verder te noemen

het Dispuut.
2. Het Dispuut is opgericht op acht en twintig september negentienhonderd zes en veertig en

is gevestigd te UTRECHT.

GRONDSLAG
Artikel 2

Het Dispuut heeft het christelijk denken als grondslag.

DOEL
Artikel3
Het Dispuut stelt zich ten doel:
L vrouwen een netwerk te bieden en voor hen een bron van inspiratie en stimulans te zijn bij

het functioneren in de maatschapplj;
2. bij te dragen aan voorlichting en publieke opinievorming op het terrein van samenleving,

politiek, en kerk en religie;
3. vrouwen te stimuleren tot het vervullen van functies op deze terreinen.

MIDDELEN
Artikel4
Het Dispuut tracht dit doel te bereiken door:
1. het (doen) organiseren van kringbijeenkomsten en landelijke studiebijeenkomsten;

2. het stimuleren en adviseren van en zo mogelijk samenwerken met andere organisaties die

actief zijn op het terrein van samenleving, politiek en kerk;

3. het verzorgen van en/of meewerken aan publicaties;

4. het ontplooien van alle andere activiteiten die passen binnen dit doel.

ORGANISATIE
AÉikel5
1. Het Dispuut kent alleen vrouweliike leden en vrouwelijke belangstellenden.

2. De leden zijn georganiseerd in lokale of regionale kringen.

3. Alleen leden hebben stemrecht.
4. Belangstellenden zijn personen die geihteresseerd zijn in het Dispuut en daarvan blijk

geven. Zij worden uitgenodigd voor algemene ledenvergaderingen en studiedagen, en

ontvangen publicaties en informatie van het Dispuut.

INKOMSTEN
Artikel6
Bronnen van inkomsten zijn:

a. contributies. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering,

door de kringen geïncasseerd erl aan het Dispuut afgedragen.



b. jaarlijkse bijdragen van belangstellenden. De hoogte hierran wordt door de algemene

ledenvergadering vastgesteld.
c. giften.

DE ALGEMENE LEDENYERGADERING
Artikel T

l. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus.

2. Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit.
3. Eveneens op verzoek van ten minste drie kringen schrijft het bestuur een algemene

ledenvergadering uit.
4. De datum van de algemene ledenvergadering moet minstens vijf weken en de agenda

minstens tien dagen tevoren aan de leden worden medegedeeld.

5. Besluiten worden genomen mqt een gewone meerderheid van de aanwezige

stemgerechtigde leden, zijnde de helft plus één.

6. Stemmen bij volmacht is mogelijk. Een aanwezig lid mag stemmen voor maximaal vijf
niet-aanwezige leden tegen overhandiging van de ondertekende volmachten.

7. Stemmingen over personen zullen desgewenst schriftelijk geschieden. Bij staking van de

stemmen na twee stemrondes beslist het lot.
8. Staken de stemmen bij stemming over zaken, dan wordt het voorstel geacht niette zijn

aangenomen.
9. De algemene ledenvergadering heelt onder meer tot taak:

a. het kiezen van leden van het bestuur, waarbii gestreefd wordt naar zoveel

mogelijk spreiding over de verschillende kringen;
b. het goedkeuren van het door het bestuur gevoerde beleid en het mede

richting geven aan het toekomstig beleid;

c. het vaststellen van hetjaarverslag;
d. het goedkeuren van het door het bestuur gevoerde financiële beleid en het

vaststellen van de begroting voor het komende jaar;

e. het vaststellen van de hoogten van de contributie en de bijdrage van de

belangstellenden;
f. de benoeming van twee personen in de kascommissie en een

plaatsvervangend lid. Zij worden voor één jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar.

10. Iedere kring kan agendapunten inbrengen, mits deze ten minste drie weken tevoren bij het

bestuur zijn ingediend.

TTET BESTUUR
Artikel S

I . Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Zij worden gekozen door en

uit de leden.
2. Het bestuur kent een presidente, een secretaris en een penningmeester.

3. De algemene ledenvergadering kiest de presidente; het bestuur verdeelt zelf de overige

functies en taken.
4. Zowel het bestuur als de kringen kunnen kandidaten voordragen.

5. De zittingsduur is fwee jaar rnet een eenmalige herverkiezing van twee jaar.

6. Afgetreden leden zijn niet eerder herkiesbaar dan drie jaar na hun aftreden.

7. Het bestuur komt zo vaak bijeen als wenselijk is voor een goed functioneren.

8. Ieder bestuurslid kan het Dispuut buiten rechte vertegenwoordigen.



9. In rechte wordt het Dispuut vertegenwoordigd door de presidente en een ander bestuurslid.
10. Het bestuur heeft van de algemene ledenvergadering toestemming nodig voor het aangaan

van geldleningen, voor het kopen. vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van
onroerend goed, om zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden. zich voor
een derde sterk te maken of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde te verbinden.

I 1. De taken van het bestuur worden verder nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

DE KRINGEN
Artikel9
1. Voor de oprichting en erkenning van een kring is toestemming vereist van het bestuur.
2. Erkenning kan niet worden onthouden, wanneer de doelstellingen van het Dispuut worden

onderschreven.
3. De kringen streven naar een zo gevarieerd mogelijke samenstelling.
4. De kringen zijn autonome eenheden, die zelf invulling geven aan eigen beleid en

activiteit. De statuten en het huishoudelijk reglement omschrijven de bevoegdheden van

de kringen ten aanzien van het Dispuut.
5. Het bestuur kan de erkenning van een king intrekken, indien deze zichniet

overeenkomstig de statuten gedraagt. De kring kan beroep aantekenen bij de algemene
ledenvergadering. Nadere regels hieromtrent worden beschreven in het huishoudelijk
reglement.

DE LEDEN
Artikel 10

1. Leden onderschrijven de grondslag en de doelstellingen van het Dispuut.
2. Door opneming in een kring ziin de leden lid van het Dispuut.
3. Het lidmaatschap van het Dispuut eindigt:
a. door opzegging van het kringlidmaatschap
b. door overlijden
c. door opzegging door de kring na overleg met het bestuur.

4. Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden tot één maand voor het einde van het

verenigingsjaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11

1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststellen

die van belang zijn voor een goed functioneren van de vereniging.
2. Wijziging geschiedt op voorstel van het bestuur of van ten minste een derde deel van het

aantal kringen.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in

strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten.

STATUTEN\ryIJZIGING
Artikel 12

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door en in de algemene ledenvergadering,

waarin leden aanwezig zijn van ten minste drievierde van het aantal kringen, en krachtens een

besluit, genomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het



v.

voorstel tot statutenwijziging moet schriftelijk zijn toegelicht en ten minste vijf weken voor de

algemene ledenvergadering aan de leden bekend zijn gemaakt.
Is ter vergadering niet het vereiste aantal kringen aanwezig, dan wordt een nieuwe

algemene ledenvergadering bijeengeroepen die drie maanden later zal plaatsvinden. Daarin
kunneno ongeacht het aantal aanwezige kringen en met gewone meerderheid van stemmen,

besluiten worden genomen.

ONTBINDING
Artikel 13

Tot ontbinding van het Dispuut kan slechts worden overgegaan krachtens een besluit van

de algemene ledenvergadering die daartoe in het bijzonder wordt bijeengeroepen. Het voorstel tot
ontbinding moet schriftelijk zijn toegelicht en ten minste vijf weken voor de algemene

ledenvergadering aan de leden bekend ziin gemaakt.

Het besluit tot ontbinding moet genomen worden in de algemene ledenvergadering,

waarin drievierde van het aantal kringen aanwezig is, en met een meerderheid van drievierde van

het aantal uitgebrachte stemmen.
Indien het vereiste aantal kringen niet aanwezig is, wordt een nieuwe algemene

ledenvergadering uitgeschreven die drie maanden later zal plaatsvinden. Daarin kan ongeacht het

aantal aanwezige kringen met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen alsnog

tot ontbinding worden besloten.
Op het besluit tot ontbinding volgt een besluit, met gewone meerderheid genomen, hoe te

handelen met de geldmiddelen en bezittingen van het Dispuut.

SLOTBEPALING
Artiket 14
In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het

bestuur.

Aldus gewijzigd op de algemene ledenvergadering
gehouden op 11 november 2006 in Amersfoort en

vastgesteld op 14 december 2006

voor notaris J.K.A. Bouma, gemeente Lingewaard.

Ilierna op een nieuwe bladzijde (!) de tekst van het huishoudelijk reglement laten volgen.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KATIIOLIEK VROUWEN DISPUUT

Kringen
Artikel 1

a. Kringen kennen leden en aspirant-leden.
b. Nadat een aspirant-lid maximaal drie bijeenkomsten heeft bijgewoond, neemt de kring

een beslissing over een uitnodiging aan het aspirant-lid om lid te worden van het Dispuut.
c. Het aspirant-lid beslist voor het einde van het verenigingsjaar over haar lidmaatschap.
d. Het aspirant-lid ontvangt publicaties en informatie van het Dispuut en wordt uitgenodigd

voor de algemene ledenvergadering en de studiedag.
e. De kring heeft een kringbestuur dat uit en door de leden wordt gekozen. Van de

samenstelling wordt mededeling gedaan aan het bestuur. Het kringbestuur bestaat uit een

voorziffer en ten minste één lid.
f. De kring bepaalt zelf het rooster van aftreden en de herkiesbaarheid"
g. Het kringbestuur brengt jaarlijks op verzoek van het bestuur verslag uit van de activiteiten

van het afgelopen jaar.

h. Het kringbestuur doet jaarlijks vóór één september opgave van haar kringleden.

Belangstellenden
Artikel2

a. Zowel het bestuur als het kringbestuur met instemming van het bestuur zijn bevoegd

personen uit te nodigen als belangstellende toe te treden.
b. Jaarlijks wordt hiervan in de algemene ledenvergadering verslag gedaan.

c. De belangstellende is een bijdrage verschuldigd die jaarlijks in de algemene

ledenvergadering wordt vastgesteld.

Het bestuur
Artikel3

" a. Het bestuur heeft de leiding van het Dispuut.
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c.
d.

het reageren ingeval een mening of adhesie van het Dispuut gevraagd wordt, doch

alleen indien redelijkerwijze verwacht mag worden dat er bij de leden van het Dispuut over het

gevraagde in hoge mate consensus bestaat. Achteraf legt het bestuur verantwoording af.

Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij.
Het bestuur raadpleegt de kringen tijdig over kandidaten voor een openvallende

bestuursplaats. Vervolgens stelt het bestuur een lijst van kandidaten op. Bij voorkeur acht weken,

doch uiterlijk vijf weken voor de algemene ledenvergadering wordt deze lijst van kandidaten

tezamen met de curricula vitae en de bereidverklaringen om na verkiezing zitting te nemen in het

bestuur aan de kringen gezonden.
Kringen zijn bevoegd kandidaten in te dienen bij het bestuur, onder opgave van de

curricula vitae en met een bereidverklaring, tot uiterlijk fwee weken voor de algemene

ledenvergadering. Het bestuur draaglzorg voor de bekendmaking van de namen van deze

kandidaten.

a.

b.

De presidente
Artikel4
De presidente leidt de vergaderingen. Zijkan zich laten vervangen door een ander bestuurslid.

De secretaris
Artikel5

De secretaris voert het secretariaat van het Dispuut.
Zij brengt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verslag uit van de werkzaamheden

van het Dispuut en het bestuur.
c. Zij draagttevens zorg voor een regelmatige tussentijdse informatie aan de kringen inzake

lopende aangelegenheden.
Zijhoudthet archief bij. Daartoe onderhoudt zij contacten met het Internationaal

Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (I.LA.V.) te Amsterdam over het deel

dat daar is ondergebracht. Zij doet daarover periodiek verslag.

De penningmeester
Artikel6

De penningmeester beheert de geldmiddelen van het Dispuut.

Zijbrengl jaarlijks aan de algemene ledenvergadering een financieel verslag uit, waarbij

zij tevens rekening en veranfi^ioording van het door haar gevoerde beheer aflegt.

Zij &aagtzorg voor het opstellen van een ontwerpbegroting voor het komende

verenigingsjaar.

Kascommissie
Artikel T

De kascommissie wordt gekozen door en uit de leden. Zij onderzoekt de boekhouding en brengt

op basis daarvan aan de algemene ledenvergadering advies uit met betrekking tot het dechargeren

van het bestuur.

Ledenvergaderingen
Artikel S

d.

a.

b.

c.



a.

lndien ten minste drie kringen daarom verzoeken, moet het bestuur een algemene

ledenvergadering uitschrijven. Binnen veertien dagen na het ontvangen van het verzoek doet het

bestuur daarvan mededeling aan de kringbesturen met opgaaf van redenen.

Het bestuur stelt voor de algemene ledenvergadering een datum vast die ligt binnen tien weken na

ontvangst van het verzoek. De agenda bevat in ieder geval de onderwerpen waarover de

verzoekende kringen een ledenvergadering wensen te houden. Het bestuur is verplicht aan te

geven dat ook andere kringen agendapunten voor deze ledenvergadering kunnen indienen,

conform artikel 7 lid l0 van de statuten.

Stemming
Artikel9

Alle leden en belangstellenden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Van de

stemgerechtigde aanwezigen op de ledenvergadering wordt een presentielijst bijgehouden.

Onder stemmen worden verstaan: geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn
ongeldig.

Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk, tenzij door de meerderheid van de aanwezige

leden schriftelijke stemming wordt verlangd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht

te zijn verworpen.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de meerderheid van de aanwezige

leden instemt met een hoofdelijke stemming. Gekozen is degene. op wie de meeste stemmen zijn

uitgebracht. Heeft niemand de meerderheid verkregen, dan vindt er een tweede stemmingsronde

plaats over de twee personen met het hoogste aantal verkregen stemmen. lndien daarna de

stemmen staken, beslist het lot.
In geval van verkiezing van bestuursleden hebben zoveel stemrondes plaats als personen

moeten worden gekozen.
Ten behoeve van een schriftelijke stemming worden door de presidente van de

ledenvergadering twee stemopnemers aangewezen. Zij tellen de uitgebrachte stemmen en stellen

vast dat het aantal stembriefies gelijk is aan dat der aanwezige stemgerechtigde en

gevolmachtigde leden. Bij twijfel over de inhoud van een stembrie{e beslist de presidente in

overleg met de stemopnemers.
De ter ledenvergadering door de presidente uitgesproken constatering dat een besluit is

genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid

àuuru* wordt betwist, vindt daarover een stemming plaats, als de meerderheid van de aanwezige

leden dit verlangt.
Indien aan de constatering, als bedoeld onder g, niet een hoofdelijke of schriftelijke

stemming is voorafgegaan, kan een lid stemming verlangen in geval van betwisting van de

juistheid van het oordeel van de presidente.

Opheffing kringen
Artikel l0
Indien het bestuur de erkenning van een kring op grond van artikel 9 lid 5 van de statuten wil
intrekken, deelt het de reden daarvan mee aan de betreffende kring. Tevens deelt het bestuur mee

dat de kring binnen twee maanden in beroep kan gaan bij de algemene ledenvergadering. Indien

het bestuur een dergelijk beroep ontvangtr, schrijft het binnen twee weken een algemene

ledenvergadering uit met vermelding van de redenen en het verweer daartegen van de betreffende

kring.De algemene ledenvergadering moet binnen tien weken na het onfvangen van het beroep

worden gehouden.

b.

-c.

d.

(}
b.

h.



Slotbepaling
AÉikel11
Aan alle leden wordt bij de aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het

hu ishoudelijk reglernent uitgereikt.

Goedgekeurd op de algemene ledenvergadering
gehouden op l l november 2006 in Amersfoort.


