STATUTEN
JEUGDVERENIGING CONNECTED

Artikel 1: Naam
Connected
To connect: (zich) verbinden, verenigen, aansluiten, aaneenschakelen,
inschakelen, in verband brengen of staan, aansluiten
De definitie van het werkwoord to connect geeft mooi weer waar
Connected graag voor wil gaan. Wat Connected samenbindt is niet alleen
het feit dat we allemaal lid zijn van dezelfde vereniging, maar vooral dat
we God proberen te volgen in ons leven.
Artikel 2: Grondslag
Connected heeft als grondslag en norm de Bijbel (NBV) zoals is
samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis.
Artikel 3: Doel
1. Het doel van Connected is het samenbrengen van jongeren uit Arnhem
en omstreken rond de Bijbel en het christelijk geloof om op die manier
een relatie met God en elkaar op te bouwen.
2. Connected tracht haar doel te bereiken door:
•
Gedurende het door het bestuur bepaalde seizoen drie of vier
zondagen per maand verenigingsavonden te beleggen voor leden en
gastleden van de vereniging met de grondslag van de vereniging als
uitgangspunt, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is.
•
het mede organiseren van een kamp;
•
door minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering
(verder te noemen: ALV) te houden;
•
door mee te doen aan en het organiseren van sociale activiteiten.
Artikel 4: Leden
1. Lid kun je worden wanneer je:
•
tussen de 15 en 25 jaar oud bent;
•
achter het doel van de jeugdvereniging staat zoals geformuleerd in
artikel 3.1; en
•
bereid bent de nader te bepalen contributie te betalen;
2. Gastlid kun worden wanneer je:
•
tussen de 15 en 25 jaar oud bent, en

•

open staat voor de Bijbelse boodschap.

3. Erelid kun je worden wanneer je:
•
lid bent geweest van Connected;
•
een bijzondere bijdrage hebt geleverd aan de jeugdvereniging en
mede daardoor;
•
wordt voorgedragen als erelid door tenminste drie leden;
•
op de te houden stemming tijdens een ALV door minstens twee
derde van alle stemgerechtigden wordt verkozen tot erelid van de
jeugdvereniging.
Het erelidmaatschap is een titel. Buiten diens titel om wordt een erelid als
normaal beschouwd. Dat betekent dat een erelid dezelfde rechten en
plichten heeft als normale leden.
Dit tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 5: Binding en ontbinding
1. Binding
•
Het bestuur beslist aan het einde van de kennismakingsperiode over
de toelating tot het lidmaatschap.
2. Ontbinding lid door:
•
overlijden;
•
opzegging door kennisgeving aan het bestuur (schriftelijk); of
•
vervallen verklaring door het bestuur indien niet meer is voldaan
aan de vereisten genoemd in artikel 4.
•
vervallen verklaring door de ALV:
•
indien men handelt in strijd met de statuten; of
•
indien men de goede naam van de vereniging schaadt; of
•
in geval van wanbetaling; of
•
indien men de vereniging belemmert in haar functioneren.
Voor het vervallen verklaren van het lidmaatschap wordt de betrokkene
door middel van een gesprek door het bestuur in kennis gesteld.
Artikel 6: Reglementen
Het huishoudelijke reglement, stemreglement en verder gewenst geachte
reglementen worden vastgesteld en zo nodig gewijzigd bij besluit van een
ALV. Dit besluit vereist de goedkeuring van tenminste tweederde deel van
de aanwezige leden.
Artikel 7: Het bestuur

•
•

•
•

De leiding van de vereniging berust bij het bestuur;
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te weten een
voorzitter, secretaris en penningmeester, en uit ten hoogste vijf
leden, met als extra functies vicevoorzitter en nestor;
Alleen leden kunnen tot bestuurslid worden verkozen;
De bestuursverkiezing vindt plaats op een ALV aan het einde van
het verenigingseizoen.

Artikel 8: Algemene Ledenvergadering
1. Een ALV wordt belegd door het bestuur. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de ALV-agenda. Op de agenda kan door iedere
aanwezige een agendapunt worden toegevoegd.
2. De ALV is de hoogste macht binnen de vereniging en dient ruim van
tevoren aangekondigd te worden. Minimaal één week, dat is zeven dagen;
zodat elk lid op de hoogte kan zijn van de te houden ALV. Zij kan tijdens
een ALV slechts besluiten nemen indien tenminste de helft van de leden
aanwezig is. De ALV is een besloten vergadering. Anderen dan leden en
door het bestuur genodigden zullen niet toegelaten worden.
3. De ALV wordt door het bestuur samen geroepen:
•
Tenminste tweemaal per jaar en zo vaak het bestuur dat verder
nodig acht;
•
wanneer tenminste drie leden het bestuur hierom schriftelijk
verzoeken.
In het geval genoemd in lid 3 sub b is het bestuur verplicht de
vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te beleggen.
Indien het bestuur hieraan niet voldoet zijn de genoemde leden zelf
gerechtigd een ALV te beleggen.
4. Tijdens de ALV moet er de mogelijkheid zijn voor alle aanwezige leden
om inzicht te krijgen in de bankzaken.
Artikel 9: Stemming
•
•
•

•

Alleen leden zijn stemgerechtigd.
Het stemmen op een ALV gebeurt volgens de stemprocedure zoals
die is vastgesteld in het stemreglement.
Besluiten worden alleen genomen bij een meerderheid van de
stemmen, behoudens genoemde uitzonderingen in statuten of
reglementen.
Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd, over zaken
mondeling of schriftelijk.

Artikel 10: Financiën
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden,
schenkingen en andere baten. Deze middelen worden beheerd door het
bestuur.
Het financiële jaar sluit met de start van een nieuw verenigingsjaar. Na
sluiting van het financiële jaar kunnen geen declaraties meer worden
ingediend voor kosten gemaakt ten behoeve van de vereniging tijdens het
bij het gesloten financiële jaar horende verenigingsjaar, tenzij het bestuur
anders besluit.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat eventuele
openstaande kosten binnen het financiële jaar worden geïnd.
Artikel 11: Statuten
•

•
•

De statuten, grammaticale en spellingfouten voorbehouden, kunnen
slechts gewijzigd worden bij besluit van het bestuur. De statuten
kunnen enkel gewijzigd worden gedurende een ALV. Het besluit tot
wijziging van de statuten vereist de goedkeuring van tenminste drie
vierde deel van de leden aanwezig op een ALV.
De ALV mag een voorstel tot statutenwijziging niet in behandeling
nemen indien dit voorstel niet op de agenda staat vermeld.
De artikelen 2, 3 en 11 kunnen bij unaniem besluit van de
uitgebrachte stemmen gewijzigd worden indien tenminste drie
vierde deel van de leden aanwezig is.

Artikel 12: Ontbinding van de vereniging
•

•

•

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door
de ALV indien tenminste drie vierde deel van de leden hiermee
instemt.
Het bestuur is na ontbinding belast met de liquidatie, waarbij aan
de bezittingen van de vereniging zoveel mogelijk een bestemming
wordt gegeven in overeenstemming met het doel van de vereniging.
Binnen drie maanden na het besluit tot ontbinding dient verslag van
de liquidatie te worden gedaan aan alle leden van de vereniging op
het moment van ontbinden.

