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Voorstel wijzigen VESTING Statuten

Het VESTING Bestuur stelt voor om een aantal wijzigingen door te voeren aan de VESTING Statuten. De voor-
gestelde wijzigingen zijn hieronder gepresenteerd. 

Artikel 4: Leden
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
 a. Zij die staan ingeschreven als student aan de bachelor Econometrics and Operations Research aan  
  de Rijksuniversiteit Groningen;
 b. Zij die staan ingeschreven als student aan de Master opleiding Econometrics, Operations Research  
  of Actuarial Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen;
 c. Zij die op enig andere manier verbonden zijn met bovengenoemde universiteit en staat inge-   
  schreven bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde van deze universiteit.
2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Te vervangen door
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
 a. Zij die staan ingeschreven als student aan de bacheloropleiding Econometrics and Operations Re- 
  search aan de Rijksuniversiteit Groningen;
 b. Zij die staan ingeschreven als student aan de masteropleiding Econometrics, Operations Research  
  of Actuarial Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen;
 c. Zij de bestuurslid zijn van de EBF.
2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 4a: Bijzondere leden
Tevens wenst het VESTING Bestuur het volgende artikel toe te voegen:
Bijzondere leden van de vereniging kunnen zijn zij die op enig andere dan de in artikel 4 lid 1 onder a., b., c. ge-
noemde manieren verbonden zijn met bovengenoemde universiteit en staan ingeschreven bij de faculteit Economie 
en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Artikel 7: Toelating
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
1. Degene die lid of donateur van de vereniging wenst te worden, dient zich aan te melden bij de secretaris  
 van de vereniging, onder opgaaf van naam en adres.
2. Het bestuur beslist over de toelating van de leden en donateurs.
3. Indien het bestuur mocht besluiten om iemand niet als lid of donateur toe te laten, dan dient zij dit binnen  
 veertien dagen na de ontvangst van de aanmelding, onder opgave van de reden(en) op grond waarvan de  
 toelating is geweigerd, schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na de in lid 3 bedoelde mededeling. 
4. Bij niet-toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene ledenvergadering. Dit beroep dient  
 schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na de in lid 3 bedoelde mededeling. 
5. De algemene ledenvergadering dient over het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is  
 ingesteld en binnen de gemelde termijn aan de betrokkene mede te delen of hij of zij al dan niet als lid of  
 donateur wordt toegelaten. 
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Te vervangen door 
1. Degene die lid, bijzonder lid of donateur van de vereniging wenst te worden, dient zich aan te melden bij  
 de secretaris van de vereniging, onder opgaaf van naam en adres. 
2. Het bestuur beslist over de toelating van leden, bijzondere leden en donateurs. 
3. Indien het bestuur mocht besluiten om iemand niet als lid, bijzonder lid of donateur toe te laten, dan   
 dient zij dit binnen veertien dagen na de ontvangst van de aanmelding, onder opgave van de reden(en) op  
 grond waarvan de toelating is geweigerd, schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na de in lid 3  
 bedoelde mededeling. 
4. Bij niet-toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene ledenvergadering. Dit beroep dient  
 schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na de in lid 3 bedoelde mededeling. 
5. De algemene ledenvergadering dient over het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is  
 ingesteld en binnen de gemelde termijn aan de betrokkene mede te delen of hij of zij al dan niet als lid, bij 
 zonder lid of donateur wordt toegelaten. 

Artikel 8
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden  
2. Het gewone lidmaatschap eindigt:
 a. Door overlijden van het lid;
 b. Door opzegging van het lid;
 c. Door opzegging namens de vereniging;
 d. Door ontzetting uit het lidmaatschap;
 e. Door het verstrijken van de periode, die is overeengekomen bij het aangaan van het lidmaatschap. 
4. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lid 
 maatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet  
 nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te  
 laten voortduren;
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer lid in strijd met de statuten,  
 reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 
7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden   
 tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter  
 kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijker- 
 wijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 
8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst  
 toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd; 
9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de  
 leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur;
11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de  
 vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren en van een besluit tot ontzet-  
 ting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving   
 van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk  
 van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het  
 beroep is het lid geschorst; 
12. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het  
 geheel verschuldigd, behoudens eventueel vastgestelde restitutieregeling. 
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Te vervangen door
2. Het gewone en het bijzondere lidmaatschap eindigt:
 a. Door overlijden van het (bijzonder) lid;
 b. Door opzegging van het (bijzonder) lid;
 c. Door opzegging namens de vereniging;
 d. Door ontzetting uit het (bijzonder) lidmaatschap;
 e. Door het verstrijken van de periode, die is overeengekomen bij het aangaan van het (bijzonder)  
  lidmaatschap. 
4. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer (bijzonder) lid heeft opgehouden aan de vereisten  
 voor het (bijzonder) lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer een (bijzonder) lid zijn ver- 
 plichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet   
 gevergd kan worden het (bijzonder) lidmaatschap te laten voortduren.
5. Ontzetting uit het (bijzonder) lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het (bijzonder) lid  
 in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke  
 wijze benadeelt; 
7. Opzegging van het (bijzonder) lidmaatschap door het (bijzonder) lid of door de vereniging kan slechts  
 schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn  
 van vier weken. Echter kan het (bijzonder) lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de  
 vereniging of van het (bijzonder) lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het (bijzonder) lidmaatschap  
 te laten voortduren;
8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het (bijzonder) lidmaatschap eindigen op  
 het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd;
9. Een (bijzonder) lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplicht- 
 ingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten; 
10. Ontzetting uit het (bijzonder) lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
11. Van een besluit tot opzegging van het (bijzonder) lidmaatschap door de vereniging op grond dat   
 redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het (bijzonder) lidmaatschap te laten voortduren  
 en van een besluit tot ontzetting uit het (bijzonder) lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand  
 na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het   
 (bijzonder) lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis  
 gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het (bijzonder) lid geschorst;
12. Wanneer het (bijzonder) lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bij- 
 drage voor het geheel verschuldigd, behoudens een eventueel vastgestelde restitutieregeling. 

Artikel 10: Bijdragen
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage, die door de algemene vergader- 
 ing op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld,  
 die een verschillende bijdrage betalen;
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het  
 betalen van een bijdrage te verlenen. 

Te vervangen door 
1. De leden, bijzondere leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage, die door de  
 algemene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën  
 worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een  
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 bijdrage;
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het  
 betalen van een bijdrage te verlenen. 

Artikel 11: Bestuur
Het VESTING Bestuur stelt voor om het volgende lid 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden  
 benoemd. Deze leden moeten ingeschreven staan als student aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde  
 van de Rijksuniversiteit Groningen.

Te vervangen door
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vier personen, die door de algemene vergadering uit gewone leden wor 
 den benoemd. 

Artikel 14: Jaarverslag – Rekening en verantwoording
Het VESTING Bestuur stel voor om het volgende lid 
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die  
 geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording  
 van het bestuur en brengt van de algemene vergadering haar verslag uit. 

Te vervangen door
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden of uit de ten tijde van vergadering bij de  
 vereniging geregistreerde alumni een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uit- 
 maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en  
 brengt aan de algemene vergadering haar verslag uit.

Artikel 15: Algemene vergadering
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
2. Jaarlijks wordt voor één juli een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze jaarver- 
 gadering komen aan de orde:
 i. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden en/of ereleden verplicht tot het bij- 
 eenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan dit ver- 
 zoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping over- 
 gaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse, waar de  
 vereniging, veel gelezen medium. 

Te vervangen door
2. Jaarlijks wordt voor één juli een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze jaarver- 
 gadering komen aan de orde:
 i. Voorstellen van het bestuur of de (bijzondere) leden, aangekondigd bij de oproeping voor de ver- 
  gadering. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden, bijzondere leden en/of ereleden ver- 
 plicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.  
 Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot  
 bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter  
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 plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen medium. 

Artikel 16: Toegang en Stemrecht
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle bestuursleden, alle leden en alle begunstigers. Geen toe- 
 gang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem en kan daarnaast de stem van één ander  
 lid, uitbrengen, daartoe schriftelijk gemachtigd. 

Te vervangen door
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle bestuursleden, alle leden, bijzondere leden, ereleden en  
 alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist de algemene vergadering.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem en kan daarnaast de stem van één  
 ander gewoon lid uitbrengen, daartoe schriftelijk gemachtigd. 
4. Bijzondere leden en ereleden hebben geen stemrecht in de algemene vergadering. 

Artikel 19: Bijeenroeping Algemene Vergadering
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping voor de jaarverga-
 dering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de lezen, zoals deze bekend zijn uit het ledenregister. De  
 oproeping voor de andere algemene vergaderingen geschiedt of schriftelijk aan de adressen van de leden,  
 zoals deze bekend zijn uit het ledenregister of door een aankondiging in een door de leden veel gelezen  
 medium. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste acht dagen. 
3. Tenminste vijf dagen voor een algemene vergadering dienen de notulen van de voorafgaande algemene
 vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de  
 dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Te vervangen door
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping voor de jaarvergader- 
 ing geschiedt schriftelijk dan wel per een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceer-
 baar bericht aan de (e-mail)adressen van de leden, zoals deze bekend zijn uit het ledenregister. De oproep-
 ing voor de andere algemene vergaderingen geschiedt of schriftelijk aan de adressen van de leden, zoals 
 deze bekend zijn uit het ledenregister, dan wel per een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en  
 reproduceerbaar bericht aan de (e-mail)adressen van de leden of door een aankondiging in een door de  
 leden veel gelezen medium. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste acht dagen.
3. Tenminste vijf dagen voor een algemene vergadering dienen de notulen van de voorafgaande algemene ver-
 gadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd danwel digitaal gepub-
 liceerd te worden op een zodanige locatie dat deze voor alle leden in te zien is, tot na afloop van de dag  
 waarop de vergadering wordt gehouden. 
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Artikel 20: Statutenwijziging 
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging  
 hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  
 wijzigingen van dat voorstel woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter  
 inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een ver- 
 gadering waar ten minste één/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet één/vierde  
 van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder  
 dan twee weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin  
 over het voorstel, zoals die in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegen-
 woordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste  
 twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Te vervangen door
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging  
 hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  
 wijzigingen van dat voorstel woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter  
 inzage leggen of digitaal publiceren tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een ver- 
 gadering waar ten minste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie/
 vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet  
 eerder dan twee weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
 waarin over het voorstel, zoals die in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal  
 tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten 
 minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 21: Ontbinding
Het VESTING Bestuur stelt voor om de volgende leden 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de  
 leden 1 en 3 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn. 
 Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook andere bestemming 
 aan het batig saldo worden gegeven. 

Te vervangen door
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de  
 leden 1 tot en met 3 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid of bij- 
 zonder lid zijn. Het bestuur bepaalt in welke verhouding het batig saldo wordt uitgekeerd aan leden en  
 bijzondere leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook andere bestemming aan het batig saldo 
 worden gegeven. 
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Voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Bij dezen stelt het VESTING Bestuur 2017 – 2018 voor om een aantal wijzigingen door te voeren in het Huishoudelijk 
Regelement. De voorgestelde wijzigingen zijn hieronder gepresenteerd.

Artikel 6
Het VESTING Bestuur stelt voor om het volgende lid
7. De leden van de RvC blijven, ook na beëindiging van hun lidmaatschap, toegang houden tot inhoudelijke  
 zaken, inclusief het VESTING Forum, die nodig zijn voor het vervullen van hun functie.

Te vervangen door
7. De leden van de RvC blijven, ook na beëindiging van hun lidmaatschap toegang houden tot inhoudelijke  
 zaken die nodig zijn voor het vervullen van hun functie.

Artikel 7
Het VESTING Bestuur stelt voor om het volgende lid
4. 4.1 Indien een lid een onderwerp dat omgaat buiten de reeds in de aankondiging vermelde agendaonder-
 werpen, aan de agenda toegevoegd wenst te zien, moet hij dit tenminste drie werkdagen voor de vergader-
 ing schriftelijk en door hem ondertekend bij de secretaris van het bestuur indienen. De secretaris is   
 verantwoordelijk voor de mogelijkheid tot inzage van de leden.

Te vervangen door
4. 4.1 Indien een lid een onderwerp dat omgaat buiten de reeds in de aankondiging vermelde agendaonder- 
 werpen, aan de agenda toegevoegd wenst te zien, moet hij dit tenminste drie werkdagen voor de vergader-
 ing schriftelijk en door hem ondertekend bij de secretaris van het bestuur indienen. De secretaris is er   
 verantwoordelijk voor dat leden de mogelijkheid hebben tot inzage van het verzoek.

Artikel 8
Het VESTING Bestuur stelt voor om het volgende lid
1. Alle aanwezigen op de algemene ledenvergadering dienen de presentielijst te tekenen.

Te vervangen door
1. Alle aanwezigen op de algemene ledenvergadering dienen de presentielijst te tekenen en aan te geven of ze  
 bijzonder lid zijn of niet.

Artikel 15
Het VESTING Bestuur stelt voor om het volgende lid
7. De commissie ter leiding van de algemene ledenvergadering wordt benoemd tijdens de jaarlijkse algemene
 ledenvergadering voor een periode van één jaar. Na een zittingsperiode van één jaar kan een lid van de  
 commissie voor maximaal nog een periode van één jaar benoemd worden.

Te vervangen door
7. De commissie ter leiding van de algemene ledenvergadering wordt benoemd tijdens de jaarlijkse 
 algemene ledenvergadering voor een periode van één jaar. Na een zittingsperiode van één jaar kan een lid  
 van de commissie voor nog maximaal twee keer een periode van één jaar benoemd worden.
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Vaststellen contributie en restitutieregeling 2017-2018

Kijkend naar de voorgestelde wijziging in de lidmaatschapsstructuur, is een toevoeging aan de contributie en res-
titutieregeling van toepassing. Dit resulteert in de volgende contributies:
• Voor eerstejaars studenten bedraagt het lidmaatschap eenmalig €17,50;
• Voor tweedejaars studenten bedraagt het lidmaatschap eenmalig €13,00;
• Voor derdejaars studenten bedraagt het lidmaatschap eenmalig €7,50;
• Voor vierdejaars (of ouder) studenten bedraagt het lidmaatschap eenmalig €5,00;
• Voor een jaarlid bedraagt het lidmaatschap €5,00 per jaar. Hij of zij betaalt €5,00 per jaar tot wederopzegging.

Studenten die naar Groningen komen om een master te doen, betalen per jaar hun lidmaatschap.
Bijzondere leden hebben uitsluitend het recht om jaarlid te worden.
Verder bedraagt de restitutieregeling voor bachelorstudenten na een jaar €9,00 en na twee jaar €4,00.


