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Statuten 
 
 
 
Naam, zetel, duur, begrippen 
Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam “Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen” en is 
gevestigd te Arnhem. De vereniging wordt in de volgende artikelen angeduid met “de 
Federatie”. 

2. De Federatie is opgericht op een september negentienhonderdeenentwintig en haar duur is 
onbepaald. 

3. Begrippen: 
a. Algemene vergadering: een vergadering als bedoeld in artikel 9 van deze statuten; 
b. Jaarvergadering: de algemene vergadering als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de statuten; 
c. Verenigingsjaar: het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 
Doel 
Artikel 2 
De Federatie stelt zich ten doel waardering aan te kweken voor de instrumentale amateur 
muziekbeoefening in het algemeen, majorrete activiteiten daaronder mede begrepen, en die van de 
leden in het bijzonder, de gunstige ontwikkeling hiervan te stimuleren en de groei en bloei te 
bevorderen. 
 
Middelen 
Artikel 3 
De Federatie tracht dit doel te bereiken door alle daartoe geschikte wettige middelen en activiteiten. 
 
Leden 
Artikel 4 

1. Leden van de Federatie kunnen slechts zijn zelfstandige organisaties (stichtingen en 
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid) die zich bewegen op het gebied van de 
instrumentale amateur muziekbeoefening, majorette organisaties daaronder mede begrepen 
en die statutair gevestigd zijn te Arnhem. 

2. Alle leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de bepalingen van deze statuten en het 
huishoudelijk reglement van de Federatie, alsmede aan de genomen besluiten door of 
vanwege de algemene vergadering en/of bestuur welke genomen zijn in overeenstemming 
met de statuten en/of huishoudelijk reglement. 
De toetreding van leden geschiedt door aanmelding bij en toelating door het bestuur op een 
nader in het huishoudelijk reglement te omschrijven wijze 

3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de titel “ere-lid” verlenen aan personen, die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het Federatie-leven of door succesvol werk inzake 
de doelstelling van de Federatie 
Een ere-lid heeft als zodanig geen stemrecht. 

 
Artikel 5 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. indien het betreffende lid als zelfstandige organisatie ophoudt te bestaan; 
b. door opzegging door het lid; 
c. als het lid niet langer voldoent aan artikel 4 van de statuten; 
d. door ontzetting door het bestuur, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en of 

besluiten der Federatie handelt of de Federatie op onredelijke wijze benadeelt. 
2. In de gevallen bedoeld onder c en d stelt het bestuur het betreffende lid zo spoedig mogelijk 

schriftelijk in kennis van het bestuit, onder opgave van redenen en met de mededeling dat                                               
het betreffende lid in beroep kan gaan bij de algemene vergadering. 

3. Bij beëindiging van  het lidmaatschap verliest het lid alle rechten die aan het lidmaatschap 
verbonden zijn. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de 
contributie voor dat jaar in zijn geheel verschuldigd. 
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Geldmiddelen, verenigingsjaar, kascommissie 
Artikel 6 

1. De inkomsten van de Federatie bestaan uit: 
a. contributie; 
b. inkomsten uit eigendommen; 
c. subsidies; 
d. bijzondere baten. 
De wijze van vaststelling van de contributie wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. 

2. Op de jaarvergadering wordt door de leden een commissie van drie meerderjarige personen 
benoemd, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commsissie onderzoekt de rekening 
en de verantwoording van het bestuur en brengt hiervan verslag uit op de in artikel 9 lid 1 
bedoelde jaarvergadering. 

 
Bestuur 
Artikel 7 

1. Het bestuur wordt gevormd door een oneven aantal van tenminste vijf meerderjarige 
personen. Benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering. 

2. De wijze van verkiezing wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement met 
inachtneming van het volgende: 
a. behoudens die van de voorzitter, secretaris en penningmeester worden de functies door 

het besuur nader ingevuld; 
b. op de jaarvergadering in het oneven jaar treden af de voorzitter en de penningmeester. 

De secretaris treedt af in de even jaren. Allen zijn terstond herkiesbaar. 
 
Vertegenwoordiging 
Artikel 9 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van 
de Federatie. 

2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Daarnaast vertegenwoordigt het Dagelijks 
Bestuur de Federatie in en buiten recht, behoudens in het huishoudelijke reglement te 
bepalen beperkingen; op deze beperkingen kan door of tegen derden geen beroep worden 
gedaan. 
Bij ontstentenis van een van deze functionarissen treedt zijn vervanger op. 

 
Vergaderingen 
Artikel 9 

1. Jaarlijks wordt tenminstre een algemene vergadering gehouden, te noemen “jaarvergadering”, 
welke uiterlijk in het tweede kwartaal moet plaatsvinden. Op deze jaarvergadering brengt het 
bestuur haar jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over  het in het afgelopen 
jaar gevoerd bestuur en wordt het verder te voeren beleid in grote lijnen kenbaar gemaakt. 

2. Bovendien kan het bestuur een algemene vergadering beleggen, indien het dit in het belang 
van de Federatie noodzakelijk of wenselijk vindt. 

3. Wanneer door of namens tenminste een/tiende van de leden daartoe schriftelijk onder opgave 
van redenen aan het bestuur de wens te kennen geeft tot het houden van een bijzondere 
algemene ledenvergadering, is het betuur verplicht binnen een maand deze vergadering 
bijeen te roepen. 
Geeft het bestuur aan deze wens geen gevolg, dan hebben de betreffende leden, die de 
bijzondere algemene ledenvergadering verlangden, het recht deze vergadering bijeen te 
roepen en zijn de daar genomen besluiten van kracht. 

4. De algemene vergaderingen worden door het bestuur schriftelijk uitgeschreven aan de 
daartoe door de leden opgegeven adressen. De schriftelijke uitnodiging dient minimaal 
veertien dagen voor de betreffende vergadering te worden verzonden. 

 
Werkgroepen en commissies 
Artikel 10 
Het bestuur kan zich voor de goede gang van zaken terzijde laten staan door werkgroepen of 
commissies. 
Ter bevordering van de samenwerking en een goede gang van zaken zal het bestuur door een van 
haar leden, bij voorkeur in de rol van voorzitter, secretaris of rapporteur, in de werkgroep of commissie 
vertegenwoordigd zijn. 



Statuten Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen[Geef tekst op] Pagina 3 
 

 
Besluitvorming 
Artikel 11 

1. Alle besluiten van het bestuur, alsmede van de algemene ledenvergadering, worden genomen 
met een volstrekte meerderheid (de helft plus een) van de uitgebrachte geldige stemmen, 
behoudens in de gevallen, waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement anders 
bepalen. 

2. Elk lid heeft een stem 
3. De leden worden bij voorkeur vertegenwoordigd door een bestuurslid, dan wel een andere 

persoon die als lid van de betreffende zelfstandige organisatie (lid van de Federatie), door die 
organisatie is afgevaardigd. 

4. Onder geen enkele omstandigheid is het toegestaan dat een persoon ter vergadering meer 
dan een stem uitbrengt. 

 
Reglementen 
Artikel 12 

1. Het huishoudelijke reglement van de Federatie wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering en stelt nadere bepalingen vast met betrekking tot beheer en de inrichting van de 
Federatie en de uitvoering van de statuten. 

2. De algemene vergadering kan ook ander reglementen vaststellen tot regeling van 
werkzaamheden van de Federatie. 

3. Het huishoudelijk reglement en eventueel ander reglementen mogen niet in strijd zijn met 
deze statuten. 

 
Statutenwijziging 
Artikel 13 

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een daartoe bijeengeroepen algemene 
vergadering met tenminste twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

2. Op de oproeping tot vergadering moet het voorstel tot statutenwijziging woordelijk zijn 
opgenomen, terwijl tevens moet worden vermeld waar dat voorstel met woordelijke tekst voor 
de leden ter inzage ligt. 

3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan, nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het ondertekenen van de akte 
daartoe. 

 
Ontbinding 
Artikel 14 

1. De Federatie kan alleen worden ontbonden op een speciaal daartoe bijeengeroepen 
algemene vergadering, waarop tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig moet zijn 
en tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel tot ontbinding is 
uitgebracht. 

2. Is het vereiste aantal stemmen niet aanwezig, dan wordt binnen een termijn van dertig dagen, 
doch niet eerder dan een week daarna, een tweede algemene vergadering uitgeschreven 
waar –ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden- een beslissing kan worden 
genomen over ontbinding van de Federatie, indien tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
geldige stemmen voor het voorstel tot ontbinding is uitgebracht. 

3. Bij een besluit tot ontbinding van de Federatie, zal door de algemene vergadering worden 
besloten, welke bestemming aan de eventuele baten zal worden gegeven, terwijl voorts de 
wijze van afwikkeling zal worden geregeld. 

 
Algemene bepalingen 
Artikel 15 
Voor zover deze statuten niet voorzien in omstandigheden die zich kunnen voordoen, neemt het 
bestuur een voorlopige beslissing onder gehoudenheid hiervan mededeling te doen an de 
eerstvolgende algemene vergadering, die zich over deze beslissing uitspreekt. 
 
Akte dezer statuten is opgemaakt op vijftien november tweeduizendenvier  
door de heer mr M. Schellingerhout, notaris gevestigd te Arnhem. 


