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Statuten van de statutair te Zwolle gevestigde vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN
OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS, bezoekadres: 8021 WX
Zwolle, Eikenstraat 20, postadres: Postbus 1227, 8001 BE Zwolle, zoals
deze luiden na statutenwijziging op 29 oktober 2015 verleden voor de te
Hattem gevestigde notaris mr W.A. van der Ven.
(Laatstelijk gewijzigd en opnieuw vastgesteld in de ledenvergadering van 17
november 1973, 26 november 1983 en 29 mei 2015. Wettelijk geregistreerd
bij notariële acte van 11 oktober 1979, 21 november 1984 en 29 oktober
2015)
Naam en vestiging
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam Vereeniging tot beoefening van
Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
2. Zij is gevestigd te Zwolle.
Doel
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
a. Onderzoek te doen naar de geschiedenis en het recht van Overijssel en
het aanmoedigen van alle werkzaamheden, die zulks kunnen
bevorderen.
b. Het uitgeven en bewerken van de bronnen en de resultaten van
onderzoek betreffende het recht en de geschiedenis van Overijssel.
c. Het in stand houden van de in eigendom aan de vereniging
toebehorende collecties.
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is opgericht te Zwolle op veertien juli achttienhonderd acht
en vijftig.
2. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig
december.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Lid van de vereniging kunnen zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen.
3. De leden worden onderscheiden in ereleden en gewone leden.
4. Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben
gemaakt voor de vereniging en als zodanig op voorstel van het bestuur
door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
5. Gewone leden zijn zij, die de wens te kennen hebben gegeven tot de
vereniging toe te treden en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
6. Bij niet-toelating door het bestuur kan het adspirant-lid een beroep doen
op de algemene ledenvergadering. Dit beroep wordt schriftelijk ingediend
bij het bestuur.
7. Het lidmaatschap eindigt zoals omschreven in de wet:
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a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
8. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
boekjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken.
Verplichtingen der leden: contributie
Artikel 5
De leden hebben geen andere verplichtingen aan de vereniging dan het
betalen van een jaarlijkse contributie, welke door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.
Algemene ledenvergadering
Artikel 6
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten zijn opgedragen aan het bestuur. De
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering vindt plaats als
omschreven in de wet.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden.
3. In iedere vergadering wordt besloten bij meerderheid van stemmen van
de aanwezige leden.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.
5. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
6. Behalve de algemene ledenvergadering kunnen bijzondere
bijeenkomsten, overeenkomstig het doel van de vereniging, worden
gehouden op plaats en tijd door het bestuur te bepalen. De leden hebben
op deze bijeenkomsten vrije toegang.
7. Huishoudelijke zaken worden op bijzondere bijeenkomsten niet geregeld.
Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering
uit de leden benoemd.
2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen.
3. Het bestuur bepaalt wie hunner als plaatsvervangers in deze functies
zullen optreden.
4. De bestuursleden hebben zitting voor de tijd van vier jaren. De
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, maar
kunnen slechts eenmaal herkozen worden, tenzij de algemene
ledenvergadering anders beslist. Een bestuurslid treedt voorts af
wanneer zijn lidmaatschap van de vereniging eindigt, terwijl hij door de
algemene ledenvergadering kan worden ontslagen wanneer hij de
belangen van de vereniging onoordeelkundig of onvoldoende behartigt.
5. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd
in naam van de vereniging te handelen en in rechte op te treden.
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6. Het bestuur wordt tegenover derden vertegenwoordigd door de voorzitter
en de secretaris en iedere combinatie van twee bestuursleden
aangewezen door het bestuur.
7. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, te houden voor
één juli van elk jaar, zijn verslag uit en doet rekening en verantwoording
over het afgelopen boekjaar.
8. Het bestuur maakt melding van de namen van de leden die in het
afgelopen jaar tot de vereniging zijn toegetreden.
9. De rekening en verantwoording worden onderzocht door een commissie
van twee leden, niet zijnde bestuursleden, welke commissie door de
algemene vergadering wordt benoemd.
10. De commissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene
ledenvergadering.
11. Na het uitbrengen van het verslag kan door de algemene
ledenvergadering decharge worden verleend aan het bestuur.
Raad van advies
Artikel 8
1. De Raad van Advies bestaat uit minimaal zes leden van de vereniging en
fungeert als adviesorgaan voor het bestuur.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Advies wordt rekening gehouden
met de op bestuursniveau benodigde of wenselijke expertise.
3. De leden van de Raad van Advies kunnen geen deel uitmaken van het
bestuur.
4. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de algemene
ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
5. De Raad van Advies kiest uit zijn midden een voorzitter. Wanneer het
bestuur en de Raad van Advies samen vergaderen, wordt deze
gezamenlijke vergadering voorgezeten door de voorzitter van de
vereniging.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt door de dood, bij het
verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen, bij schriftelijke
ontslagneming (bedanken), door het aanvaarden van een benoeming tot
bestuurslid van de vereniging.
7. Mocht(en) in de Raad van Advies om welke reden dan ook één of meer
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige
overblijvende lid niettemin een statutair volledig functionerende Raad van
Advies.
8. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Advies, zal
de Raad van Advies daarvan onverwijld schriftelijk mededeling doen aan
het bestuur, dat alsdan een opvolger zal voordragen aan de algemene
ledenvergadering.
Comité van aanbeveling
Artikel 9
De vereniging kent een comité van aanbeveling. In dit comité zullen de
strategische belangen en de allianties van de vereniging worden geborgd. De
leden van het comité worden aangezocht door het bestuur en na gebleken
bereidheid door het bestuur benoemd. Het lidmaatschap van het comité
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eindigt op eigen verzoek of door opzegging van het bestuur met
voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.
Geldmiddelen
Artikel 10
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies der leden, bijdragen
van donateurs, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten, opbrengsten
van abonnementen en toevallige baten.
Wijziging der statuten
Artikel 11
1. Alle voorstellen tot wijziging van deze statuten moeten, zo zij niet van het
bestuur uitgaan, ondertekend zijn door minstens tien leden en minstens
vier weken vóór een algemene ledenvergadering aan het bestuur worden
meegedeeld, in welk geval het bestuur verplicht is, die voorstellen onder
de punten van beraadslaging op te nemen.
2. Tot geen wijziging zal kunnen worden besloten dan met tenminste
tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Ontbinding der vereniging
Artikel 12
1. Tot ontbinding der vereniging kan alleen worden besloten met tenminste
tweederde der geldige stemmen, uitgebracht in een opzettelijk daartoe
bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waar tenminste de helft der
leden aanwezig is.
2. Bij onvoldoende opkomst wordt binnen zes weken een nieuwe
vergadering belegd, die - ongeacht het aantal der opgekomen leden bevoegd is tot de ontbinding te besluiten.
3. De vergadering die tot ontbinding besluit, beslist tevens in welke vorm en
onder welke voorwaarden de bezittingen en verzamelingen der
vereniging zullen worden overgedragen aan één of meerdere instellingen
en verenigingen, die daarvoor naar het oordeel der vergadering het
meeste in aanmerking komen.
Huishoudelijk reglement
Artikel 13
Al wat nadere regeling behoeft, wordt door de algemene ledenvergadering
vastgesteld bij huishoudelijk reglement, waarin niets mag voorkomen dat
strijdig is met deze statuten.

