Statuten en Huishoudelijk reglement der ‘Bachelor Students of
International Studies’
Algemene bepalingen
Artikel 1. - Naam
De vereniging draagt de naam: ‘Bachelor Students of International Studies’ (afgekort BASIS)
en is opgericht in tweeduizend dertien.
Artikel 2. - Zetel
De vereniging heeft haar zetel te ’s-Gravenhage
Artikel 3. - Doel
De vereniging is een studievereniging en heeft ten doel zowel het academische als het
sociale leven van haar leden te stimuleren.
Artikel 4. – Verenigingsjaar, bestuursjaar en boekjaar
1. Het verenigingsjaar loopt van de start van het academisch jaar van de Universiteit
Leiden tot en met één dag voor de start van het volgende academisch jaar van de
Universiteit Leiden.
2. Het bestuursjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt van één juni tot en met
eenendertig mei.
Lidmaatschap
Artikel 5. – Leden, Ereleden en Donateurs
1. De vereniging kent twee soorten leden: leden en ereleden.
2. Leden kunnen zijn: natuurlijke personen die ingeschreven staan of ooit ingeschreven
hebben gestaan bij de bacheloropleiding International Studies aan de Universiteit
Leiden.
3. Ereleden kunnen zijn: alle natuurlijke personen.
4. Donateurs kunnen zijn: natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid
verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een bijdrage die ten minste
gelijk is aan de jaarlijkse contributie voor leden.
Artikel 6. – Aanvang lidmaatschap
1. Het bestuur beslist over de toelating van de leden.
2. Indien het bestuur heeft besloten een persoon die voldoet aan de vereisten voor het
lidmaatschap niet als lid toe te laten kan de Algemene Ledenvergadering (vanaf hier
aangeduid als ALV) alsnog tot toelating van die persoon besluiten.
3. Het is het gedurende het gehele jaar mogelijk om lid te worden van de vereniging.
Artikel 7. – Erelidmaatschap
1. Ereleden kunnen slechts worden benoemd door de algemene vergadering op
voordracht van het bestuur.
2. Ereleden moeten hun benoeming, binnen een maand nadat zij op de hoogte zijn
gesteld van hun benoeming door het bestuur, aanvaarden. Indien een erelid de
benoeming niet binnen de gestelde termijn aanvaard, wordt het benoemingsbesluit
geacht niet te zijn genomen.
3. Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een lid met uitzondering van de
jaarlijkse contributie zoals bedoeld in artikel 17 lid 2.
Artikel 8. – Schorsing als lid
1. Schorsing kan worden uitgesproken in alle gevallen waarin ontzetting kan worden

uitgesproken en voorts in de gevallen bij huishoudelijk reglement bepaald.
2. Schorsing wordt uitgesproken door de ALV. In gevallen bepaald bij huishoudelijk
reglement is het bestuur bevoegd schorsing uit te spreken.
3. Voor schorsing voorgedragen leden worden in de gelegenheid gesteld zich te
verdedigen in de algemene vergadering waarbij hun schorsing wordt behandeld. In
het geval van schorsing door het bestuur is de beroepsprocedure bepaald in het
huishoudelijk reglement. Tegen een schorsing door de ALV is geen beroep mogelijk.
4. Een lid kan voor een periode van maximaal zes maanden geschorst worden; is dan
geen ontzetting gevolgd dan is de schorsing opgeheven. In gevallen bepaald bij
huishoudelijk reglement is verlening van de schorsing mogelijk.
5. Schorsing houdt in dat een lid zijn of haar lidmaatschapsrechten niet kan uitoefenen.
Geschorste leden behouden hun verplichtingen tegenover de vereniging.
Artikel 9. – Beëindiging lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen door de wet voorzien in artikel 35 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de contributie voor dat verenigingsjaar voor het geheel door het lid
verschuldigd.
3. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het bestuur te geschieden.
Opzegging van het lidmaatschap is te allen tijde mogelijk, zonder dat daarbij een
opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen.
Bestuur
Artikel 10. – Bestuur; samenstelling
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, waaronder een
voorzitter, een notaris en een penningmeester. Het aantal bestuurders en de
functieverdeling binnen het bestuur wordt door de ALV bij de verkiezing van het
bestuur vastgelegd.
2. De bestuurders worden door de ALV uit de stemgerechtigde leden van de ALV
benoemd.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van één bestuursjaar. Een
aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
4. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Een niet-voltallig bestuur
neemt die maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk
een voltallig bestuur in functie zal zijn. Een tussentijd benoemde bestuurder wordt
benoemd voor de rest van het lopende bestuursjaar.
5. Wanneer hier niet op andere wijze in voorzien wordt, is het bestuur verplicht een nietbindende voordracht te doen waaruit het bestuur van het komende jaar kan worden
benoemd.
Artikel 11. – Bestuur; Taak en Bevoegdheid
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte.
3. Het bestuur is verplicht een zodanige administratie te voeren en de daartoe
behorende gegevensdragers zodanig wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht de gegevensdragers, zoals bedoeld in het vorige lid,
gedurende zeven jaren te bewaren.
Artikel 12. – Bestuur; Schorsing
1. Bestuurders kunnen te allen tijde, onder opgaaf van redenen, door de ALV worden
geschorst en ontslagen als bestuurder. Voor schorsing of ontslag voorgedragen
bestuurders worden in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen in de algemene

vergadering waarop hun schorsing of ontslag wordt behandeld.
2. Als een geschorste bestuurder niet binnen twee maanden na de schorsing wordt
ontslagen door de ALV eindigt de schorsing.
3. De ALV kan slechts besluiten tot schorsing of ontslag van een bestuurder met een
meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Raad van Advies
Artikel 13. – Raad van Advies
1. De raad van advies bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. De raad van advies is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en de
algemene gang van zaken in de vereniging. De raad geeft niet-bindend advies aan
het bestuur of de ALV wanneer dit nodig is naar het oordeel van de bestuurders, de
ALV of de raad van advies.
3. Het bestuur is verplicht de raad van advies ten behoeve van diens functie alle door
de raad gevraagde inlichtingen te verschaffen.
4. De leden van de raad van advies worden door de ALV uit de stemgerechtigde leden
van de ALV benoemd.
5. Een lid van de raad van advies wordt benoemd voor een periode van twee jaar. Een
aftredend lid van de raad van advies is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Bij het aftreden van een lid van de raad van advies is de raad van advies verplicht
een niet-bindende voordracht doen voor de benoeming van een nieuw lid van de raad
van advies op de eerstvolgende ALV als, door het aftreden van het lid het aantal
leden van de raad van advies minder dan drie is geworden.
7. Bij het tussentijds aftreden van een lid van de raad van advies gelden lid 5 en 6
onverminderd.
Algemene ledenvergadering (ALV)
Artikel 14. – Algemene ledenvergadering; Oproeping
1. Een ALV wordt gehouden:
a. Indien het bestuur dit wenselijk acht, met een minimum van één per semester;
b. Indien ten minste tien stemgerechtigde leden van de ALV dit schriftelijk
verzoeken;
c. Indien de raad van advies verzoekt;
d. Indien de kascontrolecommissie dit verzoekt;
2. Na een verzoek, zoals bedoeld in het vorige lid sub b, c of d, is het bestuur verplicht
tot het bijeenroepen van een ALV, te houden uiterlijk op de achtentwintigste dag na
ontvangst van het verzoek. Indien aan dit verzoek niet uiterlijk de veertiende dag na
ontvangst gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de
ALV overgaan.
3. De bijeenroeping van de ALV geschiedt door het bestuur. Indien de situatie bedoeld
in de laatste volzin van het vorige lid zich voordoet, geschiedt de bijeenroeping door
de verzoekers.
4. De bijeenroeping geschiedt middels een schriftelijke oproeping aan de leden van de
vereniging en tevens op wijzen bepaald bij huishoudelijk reglement. Aan de eis van
de schriftelijke oproeping wordt ook voldaan als deze elektronisch is vastgelegd.
5. De oproeping geschiedt minimaal veertien dagen voor de ALV en bestaat uit ten
minste de locatie en het tijdstip van de ALV.
6. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit in een ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Artikel 15. – Algemene ledenvergadering; Algemeen
1. De ALV dient plaats te vinden in de gemeente waar de vereniging is gezeteld.

2. Alle stemgerechtigden en diegenen bepaald bij huishoudelijk reglement hebben
toegang tot de ALV. In alle overige gevallen beslist het bestuur.
3. De ALV wordt geleid door de voorzitter of, bij diens verhindering of ontstentenis, door
een andere bestuurder. Indien geen bestuurders ter vergadering aanwezig zijn,
voorziet de ALV zelf in haar leiding.
Artikel 16. – Algemene ledenvergadering; Besluitvorming
1. Stemgerechtigd in de ALV zijn leden en ereleden. Ieder van hen kan één stem
uitbrengen.
2. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn of haar stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een gevolmachtigde kan
maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen. Andere wijzen van machtigen waaraan
nadere eisen mogen worden gesteld kunnen worden bepaald bij huishoudelijk
reglement.
3. Zoals bepaald bij artikel 8 lid 5 zijn geschorste leden niet stemgerechtigd.
4. Een besluit van de ALV is slechts rechtsgeldig, indien ten tijde van het nemen van het
besluit het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden
ten minste tien procent van het totale aantal stemgerechtigden is.
5. Indien het minimale aantal, zoals bedoeld in het vorige lid, niet wordt gehaald tijdens
een ALV, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een nieuwe ALV, die
binnen een periode van tweeënveertig dagen moet worden gehouden. Tijdens deze
ALV kan de ALV alle besluiten rechtsgeldig nemen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde stemgerechtigden met uitzondering van besluiten over voorstellen
zoals bedoeld in de artikelen 18 lid 1 en 19 lid 1.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
7. Bij de bepaling van het aantal geldig uitgebrachte stemmen worden blanco stemmen
geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
Financiën
Artikel 17. – Inkomsten en contributie
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. De jaarlijkse contributie van leden;
b. De bijdragen van donateurs;
c. Alle overige legale inkomsten;
2. Ieder lid is per verenigingsjaar contributie verschuldigd, waarvan de hoogte wordt
vastgesteld door de ALV.
3. In gevallen bepaald bij huishoudelijk reglement is slechts een deel van de jaarlijkse
contributie verschuldigd.
Artikel 18. – Jaarverslaglegging en kascommissie
1. Op de eerste ALV in het boekjaar legt de penningmeester van het vorige bestuur of,
bij diens verhindering of ontstentenis, een door hem of haar gekozen
vertegenwoordiger de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring voor aan de ALV.
2. Op de vergadering, bedoeld in het vorige lid, legt de penningmeester van het zittende
bestuur de begroting ter goedkeuring voor aan de ALV.
3. Jaarlijks benoemt de ALV een commissie van ten minste twee leden die geen deel
van het bestuur of de raad van advies mogen uitmaken. Deze commissie onderzoekt
de stukken bedoeld in het eerste lid, en brengt aan de ALV verslag van haar
bevindingen uit op de vergadering bedoeld in lid 1.
4. Een aftredend lid van de commissie is onmiddellijk herbenoembaar mits het lid nog
steeds voldoet aan hetgeen gesteld in de eerste volzin van lid 3.

5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 19. – Statutenwijziging
1. Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt ingediend door het bestuur of door ten
minste tien stemgerechtigde leden van de ALV.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van het voorstel
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 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.
3. De ALV kan slechts besluiten tot statutenwijziging met een meerderheid van
tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
Artikel 20. – Ontbinding
1. Op een voorstel tot ontbinding van de vereniging zijn artikelen 14 lid 6 en 18 leden 1,
2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Een eventueel batig saldo na vereffening zal door de ALV bestemd worden voor een
instelling van maatschappelijk belang zoveel mogelijk overeenstemmend met het
doel van de vereniging.
3. Tenzij de ALV anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Huishoudelijk reglement
Artikel 21. – Huishoudelijk reglement
1. De ALV is bevoegd tot het opstellen van een huishoudelijk reglement. Een reglement
mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met de statuten
2. Op een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement zijn
artikelen 14 lid 6 en 19 lid 2 van overeenkomstige toepassing. Indien het
huishoudelijk reglement niet in een andere regeling voorziet, is artikel 19 leden 1 en 3
eveneens van overeenkomstige toepassing.
Slotbepalingen
Artikel 22. – Restbeslisbevoegdheid
In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten van de ALV niet
voorzien, beslist het bestuur.

