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Statuten Bedrijvenkring Hasselt 

Artikel 1 Algemeen 
1. De vereniging draagt de naam Bedrijvenkring Hasselt. 
2. De vereniging is gevestigd te Hasselt (Overijssel). 
3. Het verenigingsjaar loopt van 1 maart van enig jaar tot 1 maart van het daarop volgende jaar. 

Artikel 2 Doelstelling 
1. De vereniging stelt zich ten doel de industriële gesteldheid in de directe nabijheid van Hasselt te 

verbeteren, zulks in de ruimste zin des woords. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van goede zakelijke verhoudingen tussen haar leden; 
b. het voorlichten van haar leden over vraagstukken van bedrijfstechnische, bedrijfseconomische en 

sociale aard; 
c. het verhogen van het intellectuele en culturele peil van het personeel van haar leden; 
d. het, waar mogelijk, gezamenlijk optreden in aangelegenheden die voor de industriële gesteldheid 

van belang zijn en waarbij de belangen van haar leden in het geding komen; 
e. het onderhouden van contact met de overheid en organisaties, waarmee het onderhouden van 

contact voor het nastreven van haar doelstelling nuttig of noodzakelijk wordt geacht; 
f. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

Artikel 3 Contributie 
De geldmiddelen der vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies en alle andere 
haar rechtmatig toekomende baten. 

Artikel 4 Leden 
1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn personen, die in de directe nabijheid van Hasselt  een 

industrieel of daarmee gelijk te stellen bedrijf uitoefenen. 
2. Onder personen in lid 1 van dit artikel worden verstaan natuurlijke personen, rechtspersonen, 

vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. 
3. Het lidmaatschap wordt slechts verkregen door aanvaarding van een uitnodiging daartoe. 
4. De leden, die zijn rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap moeten 

schriftelijk aan het bestuur opgeven wie namens hen ter vergadering de aan het lidmaatschap 
verbonden rechte uitoefenen. 

Artikel 5 Beëindiging lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. na opzegging overeenkomstig het bepaalde in lid 2; 
b. door royement overeenkomstig het bepaalde in lid 3; 
c. indien de bedrijfsuitoefening van een lid in de directe nabijheid van Hasselt wordt beëindigd; 
d. door overlijden van een lid-natuurlijk persoon; 
e. bij andere leden: door ontbinding van de rechtspersoon, van de vennootschap onder firma of 

commanditaire vennootschap. 
2. Opzegging kan uitsluitend geschieden door schriftelijke kennisgeving, welke tenminste zes maanden 

voor het einde van een verenigingsjaar moet geschieden. Alsdan eindigt het lidmaatschap met ingang 
van het eerste verenigingsjaar hetwelk na zes maanden na de dag van ontvangst der opzegging 
begint. De secretaris is verplicht binnen 14 dagen de ontvangst van de opzegging aan het lid te 
bevestigen. 

3. Royement heeft plaats op voorstel van het bestuur of van tenminste drie leden ingevolge een besluit 
van de algemene ledenvergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden 
vertegenwoordigd is en met tenminste 2/3 van de in de vergadering uitgebrachte geldige stemmen. 
Het royement kan worden uitgesproken indien het betrokken lid in gebreke blijft de door hem 
verschuldigde contributie geregeld te betalen of indien bij weigert zich te onderwerpen aan het 
verenigingsrecht, zoals dit is vastgesteld bij de statuten, het huishoudelijk reglement alsmede bij 
wettig genomen besluiten van het bestuur en de ledenvergadering. 

4.  
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Artikel 6 Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen, gekozen uit en door de leden 

respectievelijk hen, die ter vergadering voor leden de lidmaatschapsrechten, in voege als in artikel 4 
lid 4 vermeld, uitoefenen. 

2. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. De overige 
bestuursfuncties worden onderling verdeeld. 

3. Jaarlijks treedt één der bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De 
aftredende is terstond slechts één maal herkiesbaar als bestuurslid. 

Artikel 7 Bevoegdheden bestuur 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. 
2. Een bestuurslid kan zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen. 
3. Handelingen, welke aan de vereniging geldende verplichtingen opleggen, het bedrag van € 250,- te 

boven gaande, behoeven de goedkeuring van alle bestuursleden. Handelingen, welke aan de 
vereniging geldende verplichtingen opleggen, het bedrag van € 500,- te boven gaande, behoeven de 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

4. Voorts is de goedkeuring van de ledenvergadering vereist voor 
a. het vervreemden, bezwaren en verkrijgen van onroerende zaken en schepen; 
b. het ter leen opnemen van gelden, het zich als hoofdelijk medeschuldenaar of borg verbinden; 
c. het aannemen van personeel; 
d. het voeren van processen, zowel verwerende als eisende; 

Artikel 8 Ledenvergaderingen 
1. Jaarlijks, in de maanden maart of april, wordt een ledenvergadering gehouden, waarin periodieke 

bestuursverkiezingen plaatsvinden en waarin door het bestuur rekening en verantwoording over het 
afgelopen boekjaar, lopend van 1 maart tot 1 maart, wordt afgelegd. 

2. Het bestuur is bevoegd een ledenvergadering uit te schrijven wanneer het dit nodig acht. 
3. Het bestuur is tot uitschrijving verplicht wanneer tenminste vijf leden een daartoe strekkend 

schriftelijk verzoek bij het bestuur indienen. Wanneer het bestuur aan zulk een verzoek niet binnen 
drie weken gehoor heeft gegeven, zijn de verzoekers ter zake bevoegd tot oproeping der 
ledenvergadering, welke zo nodig zelf in haar leiding kan voorzien. 

Artikel 9 Stemmingen 
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze statuten, worden alle besluiten genomen 

met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk 
gestemd. 

2. Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een 
tweede vrije stemming. 
Verkrijgt dan ook niemand de volstrekte meerderheid dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij 
de tweede stemming gelijkelijk het hoogste stemmental op zich verenigden, of, indien het hoogste 
stemmental niet gelijkelijk door twee of meer personen werd verkregen, tussen hen, die bij de tweede 
stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. 
Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze 
stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn verkozen. 
Wordt tengevolge van staking der stemmen op deze wijze geen beslissing verkregen, dan beslist het 
lot tussen hen, die bij de derde stemming gelijkelijk het hoogste aantal stemmen verkregen. 

3. Blanco stemmen tellen, evenals meervoudig uitgebrachte stemmen, niet mee. 
4. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Artikel 10 Huishoudelijk reglement 
1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, hetwelk nadere voorschriften geeft 

omtrent de werkzaamheden van het bestuur, het lidmaatschap, de verdeling der contributies en de te 
houden vergaderingen, zomede omtrent alles, hetwelk naar oordeel van het bestuur nadere regeling 
zal behoeven. 

2. Tot het vaststellen van andere heffingen dan contributie kan slechts worden besloten ingevolge een 
daartoe telkenmale te nemen besluit van de algemene ledenvergadering. 

3. Het huishoudelijk reglement en de eventuele andere reglementen mogen geen bepalingen bevatten, 
welke in strijd zijn met de statuten. 
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Artikel 11 Wijziging statuten 
1. Tot wijziging van de statuten kan allen worden besloten door de algemene ledenvergadering, waar 

tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste 
twee/derde der uitgebrachte stemmen. 

2. De wijziging treedt in werking op het tijdstip van de verlening der Koninklijke goedkeuring. 

Artikel 12 Ontbinding vereniging 
1. Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene ledenvergadering genomen op 

voorstel van het bestuur, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig is, en met 
meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Het besluit tot ontbinding impliceert een besluit tot liquidatie. 
3. Het bestuur is met de liquidatie belast, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. 
4. Na toepassing van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek beslist de ledenvergadering over 

bestemming van de overblijvende bezittingen, bij liquidatie van de vereniging. 

Artikel 13 Ontoereikend aantal aanwezigen ledenvergadering 
Indien in gevallen, bedoeld in de artikelen 5, 11 en 12, het vereiste minimumaantal leden niet 
aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen 14 dagen, doch niet binnen 7 dagen, een tweede 
ledenvergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal aanwezigen een geldig besluit kan 
nemen, mits met meerderheid van twee/derde der uitgebracht geldige stemmen. 

Artikel 14 Oprichting 
De vereniging is opgericht op 31 maart 2011. Zij is aangegaan voor de tijd van 29 jaren te rekenen 
vanaf 1 april 2011. 

Artikel 15 Bekendheid statuten 
Alle leden worden geacht de in deze statuten vervatte bepalingen te kennen. 


