
Statuten van de vereniging

La Tulipe

Cercle Pays-Bas en Périgord

Artikel 1

De leden hebben op grond van de onderhavige statuten een vereniging opgericht 
overeenkomstig de wet van 1 juli 1901 en het decreet van 16 augustus 1901, met als naam 
La Tulipe, cercle Pays-Bas en Périgord.

Artikel 2

Deze vereniging heeft tot doel de integratie van de leden in Frankrijk te bevorderen.

Artikel 3

De vestigingsplaats is p/a Schweitzer La Faurie 24480 Urval. Deze kan door een eenvoudige 
beslissing van de Raad worden gewijzigd.

Artikel 4

De vereniging kent werkende en niet-werkende leden.

Artikel 5

De vereniging staat open voor een ieder die de statuten onderschrijft en die de Nederlandse 
taal spreekt.

Artikel 6

De werkende of niet-werkende leden zijn zij die zich hebben verbonden een bedrag te 
betalen, dat is vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of door royement uitgesproken door de 
Raad wegens het niet betalen van de contributie of wegens een ernstige reden, waarbij de 
onderhavige persoon, daartoe per aangetekend schrijven uitgenodigd, uitleg zal geven aan 
het Bestuur.

Artikel 8

De inkomsten van de vereniging zijn:

1. Het bedrag van de contributies



2. De subsidies van de staat, departementen en gemeentes, regio’s of welk publiek 
lichaam dan ook.

3. De opbrengst van activiteiten

4. Alle andere inkomsten die wettelijk reglementair zijn toegestaan.

5. Giften van hand tot hand.

Artikel 9 

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van 5 leden die voor een periode van 3 jaar 
door de Algemene Vergadering zijn gekozen.

De leden zijn herkiesbaar. De Raad kiest uit zijn leden, bij geheime stemming, een Bestuur 
bestaande uit:

1. Een voorzitter

2. Twee vice-voorzitters

3. Een secretaris

4. Een penningmeester

De Raad wordt om de drie jaar voor de helft vernieuwd, de eerste keer worden de 
uittredende leden bij loting vastgesteld.

Bij een vacature van een lid van de Raad voorziet de Raad in een tijdelijke vervanging van dit 
lid. Bij de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt voorzien in een definitieve 
vervanging. De zittingsperiode van dit vervangende lid eindigt op het tijdstip waarop de 
zittingsperiode van het vervangen lid zou zijn geëindigd.

De Raad heeft de bevoegdheid om in de meest ruime zin de vereniging te beheren en te 
besturen, met uitzondering van de bevoegdheden die specifiek toebehoren aan de 
Algemene Vergadering.

Artikel 10

De Raad vergadert tenminste eenmaal per zes maanden, via oproep van de voorzitter, of op 
verzoek van een kwart van haar leden.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen: bij staking van de stemmen is 
de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Elk lid van de Raad die, zonder excuus, niet aan drie achtereenvolgende bijeenkomsten heeft
deelgenomen zal als aftredend kunnen worden beschouwd.

Artikel 11



De gewone Algemene Vergadering omvat alle leden van de vereniging die hun contributie 
hebben betaald. De Algemene Vergadering komt ieder jaar bijeen.

De leden van de vereniging worden tenminste 14 dagen voor de vastgestelde datum door de
Raad opgeroepen. De agenda is op deze oproep vermeld.

De voorzitter, geassisteerd door de leden van de Raad, zit de vergadering voor en bespreekt 
de stand van zaken van de vereniging .De penningmeester legt verantwoording af van zijn 
beheer.

Het verslag van de activiteiten en het financiële verslag zijn onderworpen aan de 
goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Nadat de agenda is afgehandeld wordt bij geheime stemming voorzien in de vervanging van 
de uittredende leden van de Raad.

Artikel 12

De voorzitter kan, als dit nodig is, dan wel op verzoek van de helft van de ingeschreven leden
plus één, een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen, waarbij  de formaliteiten 
zoals  aangegeven in artikel 11 in acht worden genomen. Stemgerechtigde leden dienen 
tenminste 3 maanden bij de vereniging aangesloten te zijn.

Artikel 13

De Raad kan een huishoudelijk reglement opstellen en ter goedkeuring aan de Algemene 
Vergadering voorleggen. Dit eventuele reglement is bestemd om verschillende punten die 
niet voorzien zijn in de statuten vast te leggen, met name die welke betrekking hebben op 
het interne bestuur van de vereniging.

Artikel 14

In geval van opheffing, uitgesproken door de Buitengewone Algemene Vergadering, worden
een  of  meer  curators  benoemd  door  deze  Vergadering  en  vervallen  de  activa  ,indien
aanwezig, overeenkomstig het artikel 9 van de wet van 1 juli 1901.


