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Artikel 1: Naam vereniging 

1. De vereniging draagt de naam: ”Choochem, vereniging ter ondersteuning van 

hoogbegaafde christenen“; zij is statutair gevestigd te Amersfoort.  

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.  

Artikel 2: Doel en middelen 

1. De vereniging is een christelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafden 

in kerk, school en samenleving.  

2. De vereniging heeft tot doel:  

a. het helpen en stimuleren van hoogbegaafde christenen bij een 

evenwichtige ontwikkeling van hun mogelijkheden en persoonlijkheid;  

b. het ondersteunen van ouders casu quo verzorgers en begeleiders van 

hoogbegaafde kinderen.  

c. het bevorderen en verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid;  

3. Zij tracht dit doel te bereiken door:  

a. het bevorderen van onderlinge contacten tussen de leden;  

b. het stimuleren en bevorderen van onderwijs op maat binnen school en 

kerk;  

c. het onderhouden van contacten met instanties op het gebied kerk, 

onderwijs en welzijn;  

d. het verstrekken van informatie;  

e. het bevorderen van de deskundigheid van diegenen die beroepsmatig of 

anderszins met hoogbegaafdheid te maken hebben;  

f. het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen zowel in 

Nederland als daarbuiten, met een vergelijkbare doelstelling;  

g. andere middelen die aan het doel van de vereniging dienstbaar kunnen 

zijn.  

Artikel 3: Aanvang van het lidmaatschap 

1. Als lid van de vereniging kunnen de volgende natuurlijke en rechtspersonen 

worden toegelaten:  

• hoogbegaafden;  

• ouders en/of verzorgers van hoogbegaafde minderjarige(n);  

• leerkrachten, onderwijs- en hulpinstellingen;  

• alle overige belanghebbenden en belangstellenden; die leven en/of 

werkzaam zijn vanuit een christelijke visie.  

2. Het lidmaatschap kan schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris. Het 

bestuur kent het lidmaatschap toe, waarbij zij in voorkomende gevallen het recht 

heeft deze te weigeren.  

3. Indien het verzoek om toelating als lid wordt afgewezen kan de aanvrager, binnen 

zes weken na ontvangst van de kennisgeving, in beroep gaan bij de algemene 

vergadering. Op het beroep wordt besloten in de eerstvolgende algemene 

vergadering.  

Artikel 4: Einde van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt:  

a. door het overlijden van het lid of ontbinding van een lid/rechtspersoon;  

b. schriftelijke opzegging door het lid voor 1 december;  

c. schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan zonder 

opzeggingstermijn gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan 
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de vereisten die de statuten stelt aan het lidmaatschap of wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren;  

d. door ontzetting als gevolg van een daartoe strekkend besluit van het 

bestuur. Ontzetting vindt alleen plaats wanneer een lid in strijd handelt 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

bijdrage over het hele jaar verschuldigd tenzij het bestuur hiervan dispensatie 

verleent.  

3. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging door het bestuur, danwel 

de ontzetting, als bedoeld in het tweede lid, door de algemene vergadering.  

4. Indien het bestuur besluit tot opzegging of royement wordt dit het lid schriftelijk, 

met opgave van redenen, meegedeeld. Het lid kan binnen zes weken na 

ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is betrokkene geschorst, 

behoudens de mogelijkheid om het beroep tijdens de algemene vergadering, als 

bedoeld in het vijfde lid, toe te lichten, evenwel zonder de mogelijkheid van 

stemrecht.  

5. Het beroep van het lid op de algemene vergadering wordt behandeld op de 

eerstvolgende voorgenomen algemene vergadering tenzij betrokkene een 

spoedige behandeling wenst van het beroep op een bijzondere algemene 

vergadering. In het laatste geval roept het bestuur binnen acht weken na het 

verzoek de algemene vergadering bijeen. De betrokkene wordt in de gelegenheid 

gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene 

vergadering te verdedigen. Indien het beroep ongegrond wordt verklaard zijn de 

kosten van het bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering voor 

rekening van betrokkene tenzij de algemene vergadering anders beslist.  

Artikel 5: Jaarlijkse bijdrage 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de 

algemene vergadering wordt vastgesteld.  

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te 

verlenen van de verplichting tot het betalen van een bijdrage.  

3. De algemene vergadering kan bepalen dat de leden een entreegeld (inschrijfgeld) 

verschuldigd zijn, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering.  

Artikel 6: Bestuur 

1. De algemene vergadering kiest uit haar midden het bestuur. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de 

algemene vergadering. Tevens verricht het bestuur, met inachtneming van de 

statuten, alle taken die voor de dagelijkse voortgang van de activiteiten van de 

vereniging noodzakelijk zijn.  

2. De zittingstermijn van een bestuurslid bedraagt drie jaren. Een bestuurslid dat 

statutair aftredend is kan zich terstond herkiesbaar stellen, zolang hij niet meer 

dan drie aaneengesloten zittingstermijnen heeft gediend.  

3. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, t.w. een voorzitter, een secretaris en 

een penningmeester. Het aantal en de verdeling van de zetels worden geregeld in 

het huishoudelijk reglement, waarbij voor bovengenoemde functies 

plaatsvervangers worden aangewezen met als voorwaarde, dat één lid maximaal 

twee functies mag vertegenwoordigen.  

4. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een dagelijks bestuur bestaande 

uit -in elk geval- de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijkse 



 Statuten Vereniging Choochem.  
 
 

 
 
 Pagina 3 van 5 

bestuur is belast met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken en geeft 

uitvoering aan de opdrachten van het bestuur.  

5. Het bestuur bepaalt datum, plaats en tijdstip van de algemene vergadering en 

bereidt de agenda voor. De voorzitter van het bestuur zit de algemene 

vergadering voor.  

6. Het bestuur draagt zorg voor het tijdig oproepen van de leden voor de algemene 

vergadering. De datum wordt tenminste 4 weken van te voren bekendgemaakt. 

Een agenda wordt tenminste 2 weken voor de vastgestelde datum toegezonden.  

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:  

a. opzegging door het bestuurslid, met een opzegtermijn van drie maanden;  

b. ontslag door de algemene vergadering indien sprake is van een 

onbehoorlijke vervulling van de, aan het bestuurslid opgedragen, taak.  

8. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Bij een tussentijdse vacature 

treedt het nieuw benoemde bestuurslid, in het rooster van aftreden af, in plaats 

van het oude bestuurslid.  

9. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een 

vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.  

10. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer bestuursleden een schriftelijke 

stemming wensen. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming 

over personen de meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen 

de twee personen met het hoogste aantal stemmen. Verkozen is de persoon met 

het hoogste aantal stemmen. Indien ook dan de stemmen staken beslist het lot 

wie is verkozen.  

Artikel 7: Algemene vergadering 

1. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke 

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste vier weken. 

In spoedeisende gevallen, zoals die waarbij het voortbestaan van de vereniging in 

het geding is, kan de bijeenroeping van de algemene vergadering geschieden op 

een termijn van tenminste tien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen 

onderwerpen vermeld.  

2. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, 

alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering 

zijn uitgenodigd.  

3. Elk lid heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is kan een andere 

stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van haar stem. 

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste drie personen als gevolmachtigde 

optreden.  

4. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke 

stemming wensen. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming 

over personen de meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen 

de twee personen met het hoogste aantal stemmen. Verkozen is de persoon met 

het hoogste aantal stemmen. Indien ook dan de stemmen staken beslist het lot 

wie is verkozen. Indien ook dan de stemmen staken beslist het lot wie is 

verkozen.  

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van 

stemmen. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.  

6. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur wordt van elke 

algemene vergadering een verslag opgemaakt dat in de volgende algemene 

vergadering ter vaststelling wordt aangeboden. Ter vergadering kan een 

besluitenlijst worden vastgesteld.  

7. Naast de algemene vergadering, bedoeld in artikel 8, worden algemene 

vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur, zo dikwijls het dit nodig acht.  
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8. Op schriftelijk verzoek van tenminste eentiende gedeelte of tenminste dertig van 

het totale aantal stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 

vier weken na indiening van het verzoek.  

Artikel 8: Financiën 

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:  

a. jaarlijkse bijdragen en abonnementsgelden;  

b. donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;  

c. subsidies;  

d. andere baten, waaronder eventuele entreegelden of inschrijfgelden.  

2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  

3. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar. In deze algemene vergadering brengt het 

bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 

gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van lasten en baten ter 

goedkeuring aan de algemene vergadering over.  

4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken, bedoeld in het vorige lid, aan de 

algemene vergadering niet overlegd een verklaring, afkomstig van een 

accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het burgerlijk wetboek, 

dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van tenminste 

twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, ter controle van de 

jaarstukken. De commissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 

bevindingen uit.  

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie, als bedoeld in het vorige lid, ten 

behoeve van haar onderzoek alle, door haar gevraagde, inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de financiele waarden te tonen en inzage 

in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.  

6. Indien het onderzoek naar het oordeel van de commissie, als bedoeld in het 

vierde lid, enige bijzondere boekhoudkundige kennis vergt, dan kan zij zich op 

kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.  

Artikel 9: Vertegenwoordiging en aangaan verplichtingen 

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:  

a. alle bestuursleden gezamenlijk;  

b. de voorzitter en secretaris, respectievelijk hun eventuele plaatsvervangers 

gezamenlijk.  

2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle (rechts-)handelingen, zij het 

dat de goedkeuring van de algemene vergadering vereist is voor besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging 

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt, zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, of voor 

handelingen die een nader bij huishoudelijk reglement te noemen bedrag of 

waarde te boven gaan.  

Artikel 10: Statutenwijziging en ontbinding 

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten in een 

vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is dan wel 

vertegenwoordigd door middel van een volmacht. Indien niet het vereiste aantal 

leden aanwezig òf vertegenwoordigd is, wordt binnen twee weken daarna een 

tweede vergadering opgeroepen, te houden op een in die oproeping te melden 

datum, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal 
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aanwezige of vertegenwoordigde leden mits met inachtneming van het bepaalde 

in lid 2.  

2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op 

een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.  

4. De algemene vergadering stelt bij haar, in het vorige lid bedoelde, besluit de 

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in 

overeenstemming met het doel van de vereniging.  

5. De vereffening geschiedt door het bestuur.  

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 

de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van 

de vereniging uitgaan, moeten aan de naam worden toegevoegd ”in liquidatie“.  

7. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel 

aan de vereffenaar(s), bekend baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) 

doet(n) van het ophouden van bestaan opgave aan de registers waar de 

vereniging is ingeschreven.  

Artikel 11: Afdelingen 
 

Het bestuur kan ter ondersteuning van zijn taak afdelingen in het leven roepen, waarvan 

de taken en bevoegdheden worden geregeld bij reglement, als bedoeld in artikel 12.  

 

Artikel 12: Reglementen 

1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een of meer 

reglementen vaststellen waarin nadere regels zijn opgenomen, die voor een goede 

uitvoering van de statuten nodig worden geacht.  

2. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats bij volstrekte meerderheid 

van stemmen.  

Artikel 13: Slotbepaling 
 

In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, 

beslist het bestuur.  

 


