NEDERLANDSE VERENIGING IN GRIEKENLAND
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
Een Vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht met de naam “Nederlandse Vereniging in
Griekenland”, gevestigd in Athene.

Doelstellingen
Artikel 2
De Vereniging heeft als doel :
(a)
het aanhalen van de banden tussen de leden en hun gezinnen, het verlenen van
wederzijdse hulp en het scheppen van een gevoel van solidariteit;
(b)
het behoud van de Nederlandse taal en de zeden en gewoonten van Nederland;
(c)
hulp voor nieuw uit het buitenland gekomen leden bij het zich aanpassen aan de
Griekse maatschappij;
(d)
de ontwikkeling en promotie van de vriendschap tussen beide volkeren;
(e)
samenwerking met andere soortgelijke Griekse, Nederlandse of internationale
verenigingen en clubs.

Middelen ter verwerkelijking der doelstellingen
Artikel 3
De Vereniging streeft naar verwerkelijking van voornoemde doelstellingen via ieder legaal middel
en in het bijzonder door:
(a)
organisatie van en deelname aan diverse activiteiten en evenementen van algemeen
culturele aard ;
(b)
organisatie van artistieke evenementen (concerten, toneelvoorstellingen enz.) en
amusement voor de leden (organisatie van excursies, dansavonden enz.);
(c)
oprichten van een leeszaal, een bibliotheek en een conversatiezaal en het uitgeven
van drukwerk;
(d)
instellen van een morele prijs voor personen die veel voor de Vereniging hebben
gedaan en aanzienlijk hebben bijgedragen aan de verwerkelijking van deze
doelstellingen;
(e)
samenstellen van speciale commissies voor de realisatie van de doelstellingen van de
Vereniging;
(f)
in het algemeen op iedere manier die niet indruist tegen de doelstellingen van de
Vereniging, de wetten en de grondwet.
Voor de behoeften van de Vereniging en de communicatie tussen de leden onderling zal
gebruik worden gemaakt van de Nederlandse, Griekse en/of Engelse taal.
Voor correspondentie en communicatie van de Vereniging met de Griekse authoriteiten zal
de Griekse taal worden gebruikt.

Commerciele en politieke activiteiten
Artikel 4

De Vereniging wordt bestuurd en besluit over haar activiteiten volkomen onafhankelijk van elke
overheidsinstantie. Zij is administratief en financieel onafhankelijk en heeft het recht positief of
negatief te antwoorden op voorstellen, aanwijzingen en standpunten van andere verenigingen
en instanties, steeds overeenkomstig de algemene belangen van de Vereniging en binnen het
kader van bovengenoemde doelstellingen. De Vereniging ontwikkelt geen commerciele
activiteiten en houdt zich verre van alle politieke activiteiten, uitingen of inmenging.

Inschrijving van de leden
Artikel 5

De leden van de Vereniging worden onderscheiden in gewone en ereleden.
(a)
gewoon lid van de Vereniging kan ieder natuurlijk persoon worden die de leeftijd van 18
jaar heeft bereikt, rechtsbekwaam is en onverbrekelijke banden met Nederland heeft. Om
lid te worden van de Vereniging, dient een verzoek te worden ingediend bij het Bestuur
met vermelding van de persoonsgegevens en de verklaring dat de aanvrager de
doelstellingen van de vereniging onderschrijft. De aanvrager verwerft het lidmaatschap
en de daarmee gepaarde rechten en plichten na
een desbetreffend besluit van het
Bestuur.
Indien het Bestuur het verzoek tot inschrijving weigert of weigert dit binnen 90 dagen te
bespreken, heeft de aanvrager het recht zich te wenden tot de algemene vergadering
wiens beslissing bindend is voor zowel het Bestuur als de aanvrager;
(c)
Het erelidmaatschap van de Vereniging kan worden toegekend aan personen ongeacht
hun geslacht of ras, nationaliteit en beroep, die de Vereniging bijzondere diensten
hebben bewezen.
Het erelidmaatschap en erevoorzitterschap van de Vereniging wordt telkens aangeboden aan de
Chef de Poste van de Nederlandse Ambassade voor de duur van zijn benoeming in Griekenland.
Ereleden worden benoemd bij unaniem (7/7) met reden omkleed besluit van het Bestuur en
kunnen bij de algemene vergaderingen van de Vereniging aanwezig zijn en hun mening uiten.

Vertrek van leden
Artikel 6

Ieder lid is vrij zich uit de Vereniging terug te trekken. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek bij het
bestuur te worden ingediend nadat het vertrekkende lid aan zijn financiele verplichtingen van het
lopend verenigingsjaar voldaan heeft. Het verzoek van opheffing van het lidmaatschap dient ten
minste 3 maanden voor het eind van het verenigingsjaar te worden ingediend en is geldig vanaf
het eind van datzelfde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.

Rechten van de leden
Artikel 7
De leden van de Vereniging hebben gelijke rechten. In het bijzonder hebben zij het recht:
(a)
deel te nemen aan de algemene vergaderingen en vrij hun mening te uiten;
(b)
via de algemene vergadering controle uit te oefenen op het bestuur en toepassing van
de besluiten van de algemene vergadering te eisen;
(c)
via de algemene vergadering de leden van de organen van de Vereniging te kiezen
en daarin te worden gekozen.

Het actief en passief stemrecht en het recht deel te nemen aan de stemmingen van de algemene
vergadering geldt niet voor ereleden.
Het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen en daar te stemmen, alsmede het
actief en passief stemrecht, vervalt wanneer de contributie niet binnen de daarvoor bepaalde
termijn is betaald.

Plichten van de leden
Artikel 8
De leden zijn verplicht zich aan de onderhavige statuten en de besluiten van de algemene
vergadering te houden en tijdig aan hun finaciele verplichtingen ten opzichte van de Vereniging
te voldoen. De leden dienen zich te onthouden van handelingen die de doelstellingen en de
activiteiten van de Vereniging in de weg staan.

Schrapping van leden
Artikel 9

Elk lid dat handelt in strijd met het streven en de doelstellingen van de Vereniging, of het uitvoeren
van besluiten van het bestuur en de algemene vergadering verhindert, of een gedrag vertoont dat
onverenigbaar is met de waardigheid van de Vereniging, wordt bij besluit van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuur geschrapt. Leden die om voornoemde redenen zijn
geschrapt, kunnen zich tot de eerstvolgende gewone of buitengewone algemene vergadering
wenden en om herroeping te vragen van hun uitschrijving. Indien de algemene vergadering de
uitschrijving niet goedkeurt, wordt deze ongeldig geacht.

Voorts wordt het lid geschrapt dat de betaling van zijn contributie ongegrond met meer dan 4
maanden na het begin van het vernigingsjaar vertraagt en een schriftelijke waarschuwing van
deze vertraging heeft ontvangen. In dit geval, wordt de schrapping van het lid ongedaan gemaakt
wanneer dit alsnog aan zijn financiele verplichtingen tegenover de Vereniging voldoet, waarmee
hij/zij het lidmaatschap en alle daarmee gepaard gaande rechten en plichten wederom verwerft.

Inkomsten van de Vereniging
Artikel 10

De regelmatige inkomsten van de Vereniging worden gevormd door de jaarlijkse contributies
zoals bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
Buitengewone inkomsten kunnen zijn:
(a)
inkomsten uit het vermogen van de Vereniging;
(b)
donaties, erfenissen,legaten sponsoring, subsidies en andere financiele bijdragen van
natuurlijke of rechtspersonen;
(c)
opbrengsten van evenementen zoals etentjes, dansavonden, excursies;
(d)
iedere andere bijdrage in geld of anderszins die niet voorkomt uit een commerciele
activiteit van de Vereniging en die op een legale manier in de kas ontvangen wordt.
Organen van de vereniging
Artikel 11

De organen van de Vereniging zijn de Algemene vergadering, het Bestuur en de Kascommissie.

Algemene vergadering
Artikel 12

1.

Bevoegdheden van de algemene vergadering; de algemene vergadering is het hoogste
gezagsorgaan van de vereniging en is bevoegd over alle aangelegenheden te beslissen
met betrekking tot de verwerkelijking van de doelstellingen van de Vereniging en in het
bijzonder:
(a)
de begroting voor het lopende jaar goed te keuren, alsmede het jaarverslag over het
afgelopen verenigingsjaar;
(b)
de hoogte van het bedrag van de jaarlijkse contributie;
(c)
verkiezing en beeindiging van de leden van het bestuur;
(d)
kwijting van het bestuur;
(e)
wijziging van de statuten;
(f)
schrapping van leden;
(g)
ontbinding van de vereniging
De Algemene vergadering van de Vereniging vindt plaats op geregelde en ongeregelde basis en
alle leden die financieel op orde zijn hebben het recht er aan deel te nemen. De

lidmaatschapskaart van ieder lid wordt gebruikt tijdens deelneming aan stemmingen en geeft
recht tot een (1) stem.

2. Gewone Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering wordt eens per jaar bijeen
geroepen, in de periode september-november. De leden worden minstens tien dagen van te
voren door het bestuur schriftelijk uitgenodigd en in kennis gesteld van tijd, plaats en agenda van
de Algemene vergadering.
Het aftredend bestuur legt de Algemene vergadering de volgende stukken voor ter bespreking en
goedkeuring:
- het jaarverslag van het bestuur
- het financiele jaarverslag
- een ontwerp-begroting voor het volgende vereniginsjaar.
De Kascommissie legt aan de Algemene vergadering haar verslag voor over het financieel beheer
van het aftredend bestuur.
De ontwerp-agenda van de gewone Algemene vergadering omvat:
- bespreking en goedkeuring van bovengenoemde stukken
- het kiezen van een nieuw bestuur
- eventuele andere punten – evaluatie van het afgelopen verenigingsjaar
3. Buitengewone algemene ledenvergadering: Buitengewone algemene ledenvergaderingen
worden gehouden wanneer het bestuur zulks nodig acht of wanneer dit wordt verzocht door
tenminste 1/5 van de stemgerechtigde leden van de Vereniging met een schriftelijk verzoek aan
het bestuur waarin de onderwerpen worden vermeld die dienen te worden besproken. Het tijdstip
van de buitengewone algemene vergadering wordt bepaald door het bestuur,doch valt niet later
dan een maand na indiening van het verzoek.
De besluiten van de Algemene ledenvergadering worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris en ingeschreven in het notulenboek dat in bewaring is bij de secretaris en ter
beschikking staat van alle leden.

Meerderheid van stemmen in de algemene ledenvergadering
Artikel 13

De besluiten van de Algemene vergaderingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
aanwezige stemgerechtigde leden. De verkiezingen ter aanwijzing van een nieuw bestuur zijn geheim.

Procedures
Artikel 14

Tenminste 3 weken voor de jaarlijkse Algemene vergadering dient het bestuur belangstellenden uit te
nodigen zich kandidaat te stellen voor het nieuwe bestuur.

Meer speciaal voor de eerste procedures, deze dienen te worden ingeluid binnen 6 maanden nadat de
Vereniging is ingeschreven in de boeken van het kantongerecht te Athene. Tot dat tijdstip, staat de
Vereniging onder het beheer van een voorlopig bestuurscomite dat tot taak heeft alle wettelijk stappen
te ondernemen en alle in de statuten aangegeven handelingen te verrichten voor het inleiden van de
eerste procedure. Het comite heeft het recht leden in te schrijven onder achtneming van de bepalingen
van artikel 5 van de onderhavige statuten.
Tijdens de constituerende en vervolgens jaarlijkse algemene vergaderingen, wordt een
verkiezingscomite van drie leden aangewezen die de zorg draagt voor het correcte verloop van de
verkiezingen volgens de bepalingen van de wet en van deze statuten.

Bestuur
Artikel 15

1.Samenstelling van het bestuur. De dagelijkse leiding van de Vereniging is in handen van een bestuur
bij voorkeur bestaande uit 7 leden met 2 plaatsvervangende leden die jaarlijks bij geheime stemming
door de algemene vergadering uit haar leden worden gekozen. Ingeval de stemmen staken, beslist het
lot. Binnen een week na hun verkiezing komen de leden van het nieuw gekozen bestuur bijeen en
kiezen uit hun midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en pennningmeester. Deze functies
kunnen niet verenigd zijn in een persoon. Binnen 10 dagen na de vorming van het nieuwe bestuur,
draagt het aftredende bestuur zijn functie en de daarmee gepaard gaande bescheiden over aan het
nieuwe bestuur. Tot aan dit tijdstip, rust op het aftredende bestuur de plicht alle lopende zaken van de
Vereniging waar te nemen.
De leden van het Bestuur worden gekozen voor een jaar. Mocht in dit tijdbestek een bestuurslid
vertrekken of aftreden, wordt een opvolger gekozen onder de plaatsvervangende leden en bij
ontstentenis daarvan, aangewezen bij besluit van het bestuur dat aan de eerstvolgende algemene
vergadering wordt voorgelegd.
2. Vergaderingen van het bestuur: het bestuur komt bijeen zo vaak als zulks nodig is, gewoonlijk eens
per maand en tenminste vier keer per jaar. De vergadering wordt bijeen geroepen door de voorzitter
of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, of wanneer twee of meer leden van het bestuur daartoe te
kennen geven.
Een bestuursvergadering heeft haar quorum wanneer minstens vier leden, waaronder de voorzitter of
de vice-voorzitter, aanwezig zijn. Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden. Wanneer de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter of,
bij absentie, van de vice-voorzitter de doorslag.
3. Bevoegdheden van het bestuur: het bestuur leidt op verantwoorde wijze de Vereniging conform de
wet, de bepalingen van de statuten en de besluiten van de algemene vergadering. Het besluit en
handelt in alle zaken die te maken hebben met de bevordering en het welslagen van de doelstellingen
van de Vereniging. Het beheert de financiele middelen van de Vereniging en voert de besluiten van de
algemene vergadering uit.
De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur of de
algemene vergadering voor en ondertekent tezamen met de secretaries de notulen.

Onverenigbaarheden
Artikel 16

De leden van het Bestuur mogen voor de Vereniging geen arbeid in loondienst verrichten of
overeenkomsten sluiten met de Vereniging waaruit betalingen voortvloeien of die gericht zijn op het
maken van winst door middel van werkzaamheden voor, levering aan, of wat voor ander soort
dienstverlening ook aan de Vereniging.
Voorzitter – juridische en niet juridische vertegenwoordiging
Artikel 17

De voorzitter vertegenwoordigt de Vereniging bij elk bestuurlijke, gerechtelijke of andere instantie
ongeacht niveau of bevoegdheden van deze instantie, alsmede tegenover elke natuurlijk of
rechtspersoon. Hij/zij draagt zorg voor de getrouwelijke toepassing van de statuten en van de besluiten
van de algemene vergaderingen. Ingeval de functie van de voorzitter tussentijds open komt te vallen,
wordt het bestuur binnen een week in buitengewone vergadering bijeen geroepen door de vice-voorzitter
en kiest uit de bestuursleden een nieuwe voorzitter; deze blijft in functie voor de rest van de termijn van
het bestuur.

Vice-voorzitter, secretaris, penningmeester
Artikel 18

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering, en neemt al diens rechten
en verplichtingen waar.
De secretaris houdt de notulen bij van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen.
De penningmeester stelt normaal gesproken jaarlijks, dan wel op speciaal verzoek van het bestuur, een
gedetaillerd financieel verslag op over zijn beheer. Hij/zij is verantwoordelijk voor het wettelijk beheer van
de kas, en heeft de taak de door de wet voorgeschreven boeken bij te houden.

Kascommissie
Artikel 19

De kascommissie bestaat uit twee leden. Zij wordt voor de duur van een jaar door de algemene
ledenvergadering gekozen uit haar leden. De kas commissie heeft als taak toe te zien op het financieel
beleid van het Bestuur en de boekhouding te controleren. De verkiezingen voor het Bestuur en die voor
de kascommissie worden tegelijkertijd gehouden. De kascommissie brengt verslag uit aan de jaarlijkse
gewone, dan wel aan de buitengewone algemene ledenvergadering wanneer zulks nodig wordt geacht.

De kascommissie heeft het recht van inzage van de boeken van de vereniging en het recht de kas te
controleren.
Algemene bepalingen
Artikel 20

De Vereniging kan een raadgevende jurist aantrekken om deze de verdediging van haar belangen toe te
vertrouwen. Indien zulks nodig wordt geacht, kan deze de algemene vergadering van de Vereniging
bijwonen en indien gevraagd juridisch advies uitbrengen over zaken met betrekking tot het wettelijk
functioneren van de Vereniging.

Artikel 21
Het bestuur kan binnen het kader van de statuten een huishoudelijk reglement opstellen dat ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 22
Alles wat niet in deze statuten is geregeld, valt onder de bepalingen van de Griekse wet.

Wijzigingen van de statuten en ontbinding van de Vereniging
Artikel 23
Voor een wijziging van de statuten en de ontbinding van de Vereniging is een besluit nodig van de
algemene ledenvergadering waar tenminste 1/2 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Een besluit
wordt genomen bij meerderheid van 3/4 van de geldige uitgebrachte stemmen. Voor een wijziging van
de doelstellingen van de Vereniging, is de goedkeuring van alle leden nodig. In dit geval geven afwezige
leden schriftelijk hun goedkeuring te kennen.
De bezittingen van de ontbonden Vereniging mogen in geen geval onder de leden worden verdeeld,
maar dienen te worden overgedragen aan een andere vereniging met dezelfde of vergelijkbare
doelstellingen. Over de overdracht van bezittingen beslist een buitengewone speciale algemene
vergadering met hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid als uiteengezet in de eerste paragraaf.

Stempel
Artikel 24
De Vereniging heeft een rond stempel met in het midden de afbeelding van een handdruk en rondom in
de Nederlandse en Griekse taal de naam van de Vereniging “Nederlandse Vereniging in Griekenland” –
“Ολλανδικός Σύλλογος στην Ελλάδα”.
Artikel 25

De huidige statuten bestaan uit 25 artikelen en zijn heden te Athene als volgt goedgekeurd en
ondertekend door de oprichters:

Notitie: Voorgaande statuten zijn vrij vertaald vanuit de Griekse statuten zoals die zijn opgesteld op 1
juli 1997, getekend door 21 oprichters.
Deze vrije vertaling is opgesteld tijdens het verenigingsjaar 2011-2012 en onder voorbehoud goed
gekeurd door het toenmalig bestuur.

