Statuten
van het Jeugd- Jongerenkoor Franciscus Vastgesteld in algemene vergadering van 30 oktober 2013

Artikel 1 Naam en vestigingsplaats
1. De vereniging draagt de naam Jeugd- Jongerenkoor Franciscus, hierna te noemen: de vereniging.
2. De vereniging is gevestigd te Breda Noord, Franciscuskerk, Belgiëplein 6, 4826 KT Breda.

Artikel 2 Duur en oprichting
1. De vereniging is opgericht in 1965 en is verbonden aan de Augustinusparochie Breda.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het boekjaar, tevens het verenigingsjaar, loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Artikel 3 Doel
1. De vereniging is een werkgroep in dienst van de geloofsgemeenschap bij het vieren van de liturgie.
Daarom is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de Augustinusparochie. De vereniging
heeft als doel de muziek tijdens de vieringen zo goed mogelijk te verzorgen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door regelmatig te repeteren, minstens een uur per week (m.u.v.
vakanties en bijzondere omstandigheden).
3. De concrete verdeling van de werkzaamheden tussen koren wordt vastgesteld door de pastor en de
dirigenten van de koren in samenspraak met de besturen. Bestuur en dirigent doen hun best om het
contact, de samenwerking en goede verstandhouding met andere zanggroepen zo goed mogelijk te
verzorgen.
4. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 Lidmaatschap
1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. De eerste
mogelijkheid om lid te kunnen worden is na de eerste Heilige Communie (aan het einde van groep 4
van de basisschool). Er is geen bovengrens aan de leeftijd gesteld.
2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid vanwege zijn bijzondere
verdiensten voor de vereniging het predicaat 'erelid' verlenen.

Artikel 5 Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
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c. door opzegging door de vereniging;
1
d. door ontzetting (royement )
2. Opzegging door de vereniging gebeurt door het bestuur. Royement gebeurt door het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen zoals genoemd in de statuten;
b. wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
4.a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met kennis van het in dit artikel bepaalde.
4.b. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen:
wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn
verzwaard. Hierbij is hem bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit in dat geval
niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging is niet van toepassing wanneer
rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven.
Hieronder vallen wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit op de hoogte brengt, met
opgave van de redenen. Het is voor het betrokken lid toegestaan om binnen één maand na de
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
6.a. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen met een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze
termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden
beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd.
Deze regel geldt ook meteen voor gevallen, zoals bedoeld in lid 3 en 4.
6.b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde zorgt er voor dat het lidmaatschap eindigt op
het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd.

Artikel 6 Rechten en verplichtingen
1. De vereniging kan, voor zover de statuten van de vereniging niet in de weg staan, ten gunste van
de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval in voordeel van een lid
nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk
meedeelt hiervan af te zien.
2. De vereniging kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste
van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3. Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten
opzichte van de vereniging.
4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde
bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.
1

Met royement wordt bedoeld dat een koorlid verplicht wordt het koor definitief te verlaten.
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5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een
ander orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich naar elkaar en naar de vereniging te gedragen naar redelijkheid en
billijkheid.
7. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de
algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 7 De dirigent
1. De dirigent (m/v) wordt benoemd door het bestuur. Het Parochiebestuur wordt over de benoeming
geïnformeerd. De dirigent is adviserend lid van het bestuur. De dirigent heeft de muzikale leiding en
beslist in overleg met verschillende liturgiegroepen en de pastor wat er gezongen wordt. De dirigent
heeft het recht leden van repetities of uitvoeringen te verwijderen, wanneer zij door storend gedrag de
repetitie of uitvoering hinderen.
Artikel 8 Het bestuur
1. Het bestuur bestaat uit 7 natuurlijke personen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd. De benoeming van
bestuursleden gebeurt uit één of meer bindende voordrachten, uitgezonderd de bepalingen in lid 3.
Eén of meer leden en het bestuur mogen leden voordragen. De voordracht van het bestuur wordt bij
de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door één of meer leden moet voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Elke voordracht kan stoppen bindend te zijn door een met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering
waarin ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ledenvergadering zoals beschreven in het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten te stoppen bindend te zijn, dan is de algemene
ledenvergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
6.a. De kandidaatstelling van de bestuursleden geschiedt bij voorkeur uit:
ouders/verzorgers van koorleden
koorleden van 18 jaar of ouder (die minstens een jaar lid zijn) waarbij geldt dat van een
ouderpaar of twee gehuwde of samenwonende koorleden (m.u.v. de ouder-kind relatie)
slechts één persoon zitting kan nemen in het bestuur.
6.b.De verdeling van de bestuursfuncties gebeurt als volgt:
ouders/verzorgers van koorleden: de helft van het aantal bestuursfuncties + 1
koorleden (zoals bedoeld in artikel 6.a. bullit 2): de overige bestuursfuncties.
6.c. Indien en voor zover er zich geen ouders hebben aangemeld, bestaat de mogelijkheid van
koorleden ouder dan 21 jaar zich verkiesbaar te stellen op een van de niet-gevulde ouderfuncties.
Hiervoor moet dan (bij meerdere aanmeldingen) een nieuwe verkiezing worden uitgeschreven, waarbij
artikel 8 van toepassing is.
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6.d. Indien er hierna alsnog ongevulde bestuursfuncties zijn, komen belangstellenden uit de
geloofsgemeenschap van de Augustinusparochie in aanmerking. Hiertoe dient alsdan (bij meerdere
aanmeldingen) een nieuwe verkiezing te worden uitgeschreven, waarbij artikel 8 van toepassing is.

Artikel 9 Benoeming en ontslag bestuurders
1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn meteen herbenoembaar. Wie in een
tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien het bestuur dat
noodzakelijk acht (bijvoorbeeld bij disfunctioneren). Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.

Artikel 10 Bevoegdheden bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt.

Artikel 11 Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.a. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of
tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met
een ander bestuurslid.
2.b. Het bestuur heeft de bevoegdheid om aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op
grond waarvan deze bevoegd zijn om de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te
vertegenwoordigen.
3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders
kan de algemene ledenvergadering één of meer personen aanwijzen om de vereniging te
vertegenwoordigen.

Artikel 12 Algemene ledenvergadering
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Eénmaal per jaar, in oktober, wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. In
de jaarvergadering komen onder meer de volgende zaken aan de orde:
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de activiteiten van het koor
het financieel beheer
de benoeming en/of het ontslag van bestuursleden
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een
termijn van ten minste 7 dagen.
De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door aan alle leden een schriftelijke
mededeling te verzenden.
4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek (met reden en te behandelen onderwerpen) verplicht een
ledenvergadering te organiseren als 20% van de leden met bevoegdheid tot stemmen daar om vraagt.
Zo‟n vergadering moet binnen vier weken plaatsvinden. Indien naar aanleiding van het verzoek tot
bijeenroeping binnen 28 dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, het bestuur geen
vergadering organiseert dan kunnen de verzoekers zelf een vergadering bijeenroepen op de wijze
waarop het bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.

Artikel 12 Toegang en besluitvorming
1. Alle leden (dan wel wettelijke vertegenwoordigers van de leden) hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering.
2. Ieder lid heeft één stem.
3. Ieder lid mag zijn stem uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid. Zo‟n gemachtigd lid
mag in totaal niet meer dan 2 stemmen uitbrengen.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
7. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen
op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Als bij deze tweede stemming geen meerderheid wordt behaald,
worden de namen op “lootjes” geschreven en wordt er hier een van getrokken. Hierdoor hangt de
beslissing af van het lot.
8. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op geen enkele wijze ondertekend zijn, dan wel iets
anders aangeven dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over
wie wordt gestemd.
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Artikel 13 Besluiten
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering
een besluit is genomen, is beslissend.
2. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt
een nieuwe stemming plaats. Dit geldt wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 14
1. De voorzitter - of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter – van het bestuur leidt de algemene
ledenvergadering. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt één van de door het
bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen lid notulen gemaakt, die in de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

Artikel 15 Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 7 dagen
bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering
wordt gehouden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien
geen twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In deze vergadering kan over het voorstel, zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, een besluit worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste
twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 16 Ontbinding en vereffening
1.a. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing.
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1.b. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen
met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. 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 vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
3. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering minstens twee
vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt,
verantwoording af te leggen.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
5. 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 en reglementen voor zover mogelijk
van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden „in liquidatie'.

Artikel 17 Huishoudelijk reglement
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement aparte regels geven over het
lidmaatschap, de introductie, het bedrag van contributies en entreegelden, de werkzaamheden van
het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van
de accommodatie van de vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling nodig is.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan uitgevoerd worden door een besluit van de algemene
ledenvergadering genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
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