
Naam en Zetel

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam:
HAARLEMS WIJNGILDE.

2. Zij is gevestigd te Haarlem.

Duur; Verenigingsjaar.

Artikel 2.

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Doel.

Artikel 3.

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de theoretische en praktische
kennis op het gebied van wijn.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van wijnproeverijen,
excursies, wijnreizen, lezingen, filmavonden, culinaire avonden, door het mee-
werken aan lar:tdelijke proefgroepen en voorts door alle andere wettige middelen die
aan het doel van de vereniging bevorderHjk kunnen zijn.

Lidmaatschap.

Artikel 4.

1. De vereniging kent' gewone leden, ereleden en donateurs. Waar in deze statuten
wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de
gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel
5 bepaalde:

3. Ereleden ~zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging



door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.
4. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van

jaarlijkse bijdrage.

Artikel 5.

1. Gewoon lid wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over
toelating beslist.
Bij niet-toelating door het bestuur staat het adspirant-lid beroep open op de
algemene vergadering, dat alsdan over toelating beslist.

2. Tenzij het bestuur in bijzondere omstandigheden anders besluit, kunnen slechts als
lid van de vereniging worden toegelaten zij die tenminste de cursus wijnkennis van
de Stichting "Jong Haarlem Vooruit" of gelijkwaardige cursus hebben gevolgd.

3. Donateur wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur onder opgave van
het bedrag van de jaarlijkse bijdrage. Het bestuur beslist over de toelating als
donateur.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een
maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplich-
ting~n of door handelingen en gedragingen het belang van de vereniging in ernstige
mate heeft geschaad.
Gedurende de p~riode, dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgHoefend.

Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opZegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door uitzetting.

2. Opzeggen van· het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden en
wel tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee
maanden.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar tenzij het bestuur anders besluit.
De opzeggingyan het lidmaatschap namE!nS de vereniging kan tegen het einde van
het lopenge verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van
een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij



herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan
zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. De opzegging door
het bestuur kan het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid-
maatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met
opgave van reden(en).

3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeellt. De ontzetting geschiedt door het bestuur,
dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in
kennis stelt.
De betrokkenen is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen
met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Geldmiddelen.

Artikel 8.

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contribuies van de gewone leden en de
bijdragen van de donateurs, voorts uit subsidies, legaten en erfstellingen en
tenslotte uit eventueel andere toevallige baten.

2. Ieder gewoon lid betaalt de contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de
algemene vergadering tijdens de jaarven~adering wordt vastgesteld.

3. De algemene 'vergadering kan een éénmalig entreegeld vaststellen, te voldoen ter
gelegenheid van de aanvang van het lidmaatschap tegelijk met de betaling van de
eerste contributie. De hoogte van het entreegeld wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.

Bestuur; Vertegenwoordiging.

Artikel 9.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Indien het
bestuur niet voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden, onverminderd de verplich-
ting om in de vacature(s) te voorzien.



2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging
benoemd. De benoeming geschiedt voor drie jaar.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De
voorzitter wordt .weffit steeds als z()dani~1door de algemene vergadering benoemd.

3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
van tenminste twee/derde der geldig uitglebrachte stemmen.

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opze!~gingstermijn van tenminste drie maanden.

5. Een bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur te maken rooster. De
aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10.

1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechtE~vertegenwoordigd door de voorzitter van

het bestuur tezamen met één andE~rbestuurslid.
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden,

bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor de schuld van een derde
ver,bindt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering.

Algemene vergadering.

Artikel 11.

1. Binnen zes maanden na elk boekjaar wordt een algemene vergadering Uaarverga-
dering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
doet, onder. overlegging van de nodige besch.eiden, rekening en verantwoording

'van zijn in het afgelopen boekjaar !~evoerd bestuur.
2. De algemene' vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee

leden, die' geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de
rekening en verantwoording over het laatstverstreken boekjaar. De commissie
brengt ter jaarverg'adering verslag uit van haar bevindingen.

3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot déeharge.

~
Artikel 12.



1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming
van een termijn van acht dagen.

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarve!rgadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een
tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Na ontvangst van een verzoek als in liid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping ener algemene vergaderin!~ op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan een verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de ver-
zoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur
de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 13.

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder één
stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid.
Donateurs zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben echter
geen stemrecht.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aanne-
men van voorste!len bij acclamatie is mo!~elijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter.

3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking der
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen
is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich
heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte
stemmen hebben verkregen en is hij ~lekozen, die bij de tweede stemming de
meerderheid" der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede
stemming de stemmen staken besllist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel
verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en
met de naam van het stemmend lidi ondertekende stemmen.

Artikel 14.

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis
zal één der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.



2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door
een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging

Artikel 15.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algeme-
ne vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodani-
ge vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergladering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging' hebben gedaan, moeiten tenminste vijf dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
woordelijk is (zijn) opgenomen, op Elen daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een algemene
vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.

4. Het bestuur is verplicht om de statuten, danwel de wijzigingen in een notariële akte
te laten vastleggen.

Artikel 16.

II
1. De statutenwijzing treedt niet in werking dan nadat daarvf:ln een notariële akte is

opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de

gewijzigdé statuten. nedere te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en
fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en opheffing

Artikel 17.

1. De vereniging wordt' ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergade-
ring, genomen met tenminste twEle/derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen in -een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.



2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbindiing worden besloten op een volgende,
tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergade-
ring, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen
moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereni-
ging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet
tenminste veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aange-
wezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergade-
ring te bepalen doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstem-
men.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
stctJten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigin-
gen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "in liquidatie".

Huishoudelijk reglement

Artikel 18.

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent het lidmaatschap, het bedra!~ der contributie, donaties en entreegelden, de
werkzaamhedel"! van het bestuur, dE~vergaderingen, de wijze van uitoefening van
het stemrecht, en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt. .

2. Wijzigingen. van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering genomen op dezelfde wijze als waarop een besluit tot
statutenwijzigiQg wordt genomen.

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of die in strijd zijh met de bepalingen van de wet of van de statuten.

Slotbepaling

Artikel 19.
~

In zaken waarin deze statuten danwel het huishoudelijk reglement niet voorzien,



beslist het bestuur.


