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Begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 

In deze statuten wordt onder de volgende begrippen verstaan: 

1. ‘University Colleges’ (hierna te noemen: ‘de UC’s’) zijn Liberal Arts and Sciences 

colleges die deel uitmaken van ten minste één universiteit in Nederland.  

2. ‘Student’ is een lid van een Vereniging.  

3. ‘Verenigingen’ zijn formele organen die bestaan uit Studenten van de UC’s, zowel 

direct dan wel indirect verkozen door de Studenten.  

4. ‘Het Bestuur’ is het deel van de University College Student Representatives the 

Netherlands (hierna te noemen: ‘UCSRN’) dat is verkozen door de afgevaardigden 

om de UCSRN te vertegenwoordigen en bestaat uit ten minste drie leden.  

5. ‘Absolute meerderheid’ is een meerderheid van ten minste twee-derde van een 

Algemene Vergadering (hierna te noemen: de AV), met uitsluiting van 

onthoudingen om de meerderheid te bepalen.  

6. ‘Gewone meerderheid’ is een meerderheid van ten minste 50% plus één van alle 

stemgerechtigden aanwezig bij een Algemene Vergadering, met uitsluiting van 

onthoudingen om de meerderheid te bepalen.  

7. ‘Adviserende stemmen’ zijn niet-bindende aanbevelingen of meningen.  

8. ‘Huishoudelijk Regelement’ (hierna te noemen: ‘het HR’) zal het document zijn dat 

regels omtrent de toepassing en de uitvoering van deze statuten bevast, alsmede 

die zaken regelt die niet in de wet of in deze statuten zijn geregeld.  

Naam, Zetel en Duur  

 

Artikel 2 

1. De vereniging is genaamd: University College Student Representatives of the 

Netherlands. Haar verkorte naam zal luiden: ‘UCSRN’.  

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.  

3. De UCSRN is opgericht op … .  

4. Het verenigingsjaar van de UCSRN zal ook het boekjaar zijn, welk loopt van de 

eerste juli van elk jaar tot en met de dertigste juni van het daaropvolgende jaar.  

5. Engels zal de officiële taal van communicatie zijn, zowel verbaal als schriftelijk.  

Doel 

 



 

 

 

 

 
University College Student Representatives of the Netherlands 

 

 

 

University College Student Representatives of the Netherlands | Statuten 3 

 
 

Artikel 3 

1. Het doel van de UCSRN is zowel het assisteren van Studenten van de 

Nederlandse UC’s in het creëren van een optimale academische en sociale 

omgeving voor persoonlijke ontwikkeling, als het faciliteren en coördineren van 

activiteiten voor de Studenten.  

2. Het algemene doel van de UCSRN is daarom het vertegenwoordigen van de 

Studenten in de ruimste zin van het woord met het oog op haar missies en visies.  

3. De UCSRN tracht de volgende doelen te behalen:  

1. het representeren van Studenten richting externe partijen;  

2. het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen en informatie ten gunste van 

de Studenten;  

3. het stimuleren van een wisselwerking tussen Studenten door middel van het 

organiseren van evenementen;  

4. het onderhouden van contact met organisaties die relateren tot de doelen van 

UCSRN;  

5. het gebruik maken van al andere mogelijkheden die nodig en rechtelijk 

beschikbaar zijn.  

4. De UCSRN streeft haar doelen na zonder te onderscheiden op basis van geslacht, 

nationaliteit, ras, geloof, persoonlijke overtuigingen, genderidentiteit en seksuele 

oriëntatie.  

Leden, Lidmaatschap en Verplichtingen van Leden 

 

Artikel 4  

De UCSRN zal bestaan uit: 

1. Leden 

2. Donateurs 

3. Ereleden 

Artikel 5 

1. Leden zullen de Verenigingen van UCs in Nederland zijn.  

2. Leden kunnen worden voorgedragen tijdens de AV en moeten worden 

goedgekeurd met ten minste een absolute meerderheid.  

3. Leden zullen zes afgevaardigden hebben die het lid zullen vertegenwoordigen 

tijdens de AV.  

4. Afgevaardigden zullen Studenten zijn.  

5. Afgevaardigden zullen elk het recht hebben één stem uit te brengen.  

6. Afgevaardigden kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur.  



 

 

 

 

 
University College Student Representatives of the Netherlands 

 

 

 

University College Student Representatives of the Netherlands | Statuten 4 

 
 

7. Studenten zullen recht hebben om deel te nemen aan alle UCSRN activiteiten, 

tenzij het Bestuur heeft besloten dat een bepaalde activiteit alleen open is voor 

een selecte groep Studenten.  

8. Lidmaatschap zal eindigen:  

1. door het ontbinden van de UCSRN;  

2. als het lid ophoud te bestaan;  

3. door de opzegging van het lid, of  

4. door de opzegging van het lidmaatschap door de UCSRN, zoals besloten 

tijdens een AV door een absolute meerderheid. Het lidmaatschap zal worden 

opgezegd namens de UCSRN als:  

i. Het lid de voorwaarden voor lidmaatschap niet nakomt, zoals 

beschreven in het HR;  

ii. Het lid de voorwaarden naar de UCSRN niet nakomt; of  

iii. Als er van de UCSRN redelijkerwijs niet kan worden verwacht het 

lidmaatschap langer toe te staan.  

9. Ontzetting uit het lidmaatschap is mogelijk door de AV indien een lid handelt in 

strijd met deze statuten, met eventuele reglementen of besluiten van de UCSRN, 

dan wel de UCSRN op onredelijke wijze benadeelt.  

10. Als lidmaatschap eindigt tijdens het verenigingsjaar, dan zal de complete 

ledencontributie alsnog moeten worden voldaan, tenzij het Bestuur anders beslist.  

Artikel 6 

1. Donateurs zullen personen of organisaties zijn die hebben aangegeven bereid te 

zijn de UCSRN via financiële middelen of andere giften te ondersteunen en die, op 

hun initiatief, zijn toegelaten als donateur.  

2. De AV zal beslissen over de toelating van donateurs. Het Bestuur zal een 

geschreven bericht sturen naar alle UCSRN leden nadat zij zijn benaderd door een 

mogelijke donateur.  

3. Het donateurschap zal eindigen:  

1. door de dood van de donateur; 

2. als de donateur ophoudt te bestaan;  

3. door opzegging van de donateur, of  

4. door opzegging van het donateurschap namens de UCSRN, als beslist tijdens 

de AV.  

4. Als het donateurschap eindigt tijdens het verenigingsjaar, zal het afgesproken 

sponsorbedrag alsnog zijn verschuldigd.  

Artikel 7 
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1. Ereleden zullen natuurlijke personen zijn die, door hun uitzonderlijke diensten voor 

de UCSRN, door de AV met een absolute meerderheid zijn aangewezen als erelid.  

2. Ereleden zullen aangewezen worden op aanraden van het Bestuur, of na een 

geschreven verzoek gestuurd aan de secretaris dat ondertekend is door ten minste 

tien procent (10%) van de afgevaardigden. 

3. Erelidmaatschap zal eindigen:  

1. door de dood van het erelid;  

2. door de opzegging van het erelid; of  

3. door de opzegging van het lidmaatschap door de UCSRN, zoals besloten 

tijdens een AV met een absolute meerderheid.  

Het Bestuur 

 

Artikel 8 

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie Studenten.  

2. De Bestuursleden worden verkozen tot de functies van voorzitter, secretaris en 

penningmeester.  

3. De AV verkiest het Bestuur. Verkiezing zal volgen uit gesloten stemming.  

4. Een Bestuurslid mag op elk moment worden geschorst of ontslagen door de AV.  

5. Schorsing kan volgen:  

1. als het Bestuurslid enige overtreding van de wet, het HR of deze statuten 

begaat;  

2. als het Bestuurslid niet langer aan de eisen van de UCSRN voldoet, of  

3. als de UCSRN niet redelijkerwijs kan worden vereist om het Bestuurslid door 

te laten gaan.  

6. Schorsing kan alleen volgen uit een absolute meerderheid van stemmen ten 

gunste van de schorsing van het Bestuurslid.  

7. Een schorsing die na drie maanden nog niet is opgeheven, zal na deze periode 

eindigen.  

8. Bestuurslidmaatschap zal worden verkozen voor een periode van één jaar, en mag 

worden herkozen voor op zijn meest nog één jaar.  

1. De Bestuurslidmaatschap zal duren van de eerste juli van elk jaar tot de 

dertigste juni van het daaropvolgende jaar.  

9. Een Bestuurslid kan zijn of haar Bestuurslidmaatschap beëindigen, rekening 

houdend met een opzegperiode van twee maanden. De AV dient hierover te 

worden geïnformeerd door het Bestuur en kan ervoor kiezen om wel of niet een 

nieuw Bestuurslid te benoemen.  

10. Bestuurslidmaatschap zal ook worden beëindigd wanneer de Vereniging waarvan 

het bestuurslid Student is geen lid meer is van de UCSRN.  
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Gezag en Vertegenwoordiging Bestuur 

 

Artikel 9 

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de UCSRN .  

2. Mocht het aantal Bestuursleden onder het vereiste minimum komen te vallen, zal 

het Bestuur nog steeds de vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. Echter 

moet het Bestuur zo snel mogelijk een AV bijeenroepen waarin de onvervulde 

functie(s) worden besproken.  

3. Ten minste één van de Bestuursleden, of ten minste één derde, zal bevoegd zijn 

om de UCSRN te vertegenwoordigen, zolang deze personen de volmacht zijn 

verleend door het Bestuur; de volmacht moet schriftelijk zijn verleend en moet zijn 

ondertekend door twee Bestuursleden (exclusief het Bestuurslid wie de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend krijgt). Alle leden dienen hierover te 

worden geïnformeerd.  

4. De penningmeester heeft de onafhankelijke bevoegdheid om de bank en giro 

balansen te beheren.  

5. De penningmeester is, samen met één ander Bestuurslid, bevoegd tot het maken 

van financiële transacties.  

6. Het Bestuur kan de onafhankelijke bevoegdheid om contracten te sluiten verlenen 

aan een Bestuurslid.  

7. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 

van overeenkomsten waarbij de UCSRN zich als borg of hoofdelijk schuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt.  

8. Het Bestuur is slechts bevoegd testamentaire makingen onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving te aanvaarden.  

Geldmiddelen, Financieel Jaar en Jaarstukken 

 

Artikel 10 

1. Het Bestuur zal verantwoordelijk zijn voor het inkomen van de UCSRN door:  

1. jaarlijkse leden contributies;  

2. bijdragen van donateurs  

3. subsidies;  

4. giften, specifieke legaten en erfenissen, en/of  

5. alle overige baten.  

 



 

 

 

 

 
University College Student Representatives of the Netherlands 

 

 

 

University College Student Representatives of the Netherlands | Statuten 7 

 
 

2. Leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen, die zal worden vastgesteld 

bij de AV. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het presenteren van de Begroting 

als bedoeld in Artikel 12.3; de AV zal stemmen over de begroting als 

gepresenteerd tijdens de eerste AV van het verenigingsjaar. Indien de begroting 

niet wordt aangenomen zal er wederom over gestemd moeten worden tijdens de 

eerstvolgende AV.  

3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de boekhouding van de UCSRN met een 

dusdanige volledigheid dat haar gelijk en verantwoordelijkheid hier op elk moment 

uit kunnen worden vastgesteld.  

4. Het Bestuur, met name de penningmeester, zal de jaarstukken elk jaar opstellen 

binnen drie maanden na het einde van het financiële jaar. De jaarstukken zullen 

bestaan uit een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde 

boekjaar.  

5. Het Bestuur is verplicht de jaarstukken en andere stukken besproken in deze 

Statuten gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen te bewaren.  

Controlecommissie 

 

Artikel 11 

1. Elk jaar zal de AV een controlecommissie benoemen die bestaat uit ten minsten 

drie Studenten die geen Bestuursleden zijn. De leden van de controlecommissie 

zullen worden verkozen voor een periode van één jaar.  

2. Studenten zullen kiesbaar zijn voor de controlecommissie.  

3. De taken van de controlecommissie zullen zijn om:  

1. te fungeren als een orgaan om geschillen en bezwaren tussen het UCSRN 

Bestuur, leden, Studenten en/of een externe partij op te lossen indien de twee 

partijen er niet onafhankelijk uit kunnen komen;  

2. de financiële documenten van de UCSRN ten minsten twee maal per jaar na 

te zien en te controleren;  

3. de stemmen tijden een AV te tellen en administreren, en  

4. te controleren of het Bestuur deze Statuten en het HR naleeft.  

4. De Controlecommissie zal documenten vernoemd in artikel 12.3 van deze Statuten 

controleren en haar bevindingen aan de AV kenbaar maken. Het Bestuur moet alle 

benodigde informatie die de Controlecommissie nodig heeft voor haar taak 

verstrekken.  

1. Indien de controle van de documenten en haar uitleg speciale fiscale expertise 

nodig heeft zal de Controlecommissie mogen worden geadviseerd door een 

expert, enkel na consultering van haar Leden, gefinancierd door de UCSRN.  

5. Bezwaren en geschillen kunnen worden opgelost door de Controlecommissie 

indien het geschil of bezwaar schriftelijk is voorgelegd aan de Controlecommissie 
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door één van de partijen van het geschil of bezwaar. Het geschil of bezwaar dient 

van toepassing te zijn op interne zaken van de UCSRN of zaken tussen het 

UCSRN Bestuur of UCSRN als vereniging en een externe partij.  

6. De Controlecommissie heeft één week om het Bestuur op de hoogte te brengen 

van een bezwaar of geschil, en zal een onderzoek mogen starten waar alle 

betrokken partijen bij aanwezig zijn indien nodig geacht.  

1. Alle documenten benodigd voor dit onderzoek zullen openbaar worden 

gemaakt aan de Controlecommissie.  

7. In het geval van een bezwaar of geschil tussen leden, Studenten en/of het Bestuur, 

is de Controlecommissie gemachtigd een bindend advies te geven aan alle 

betrokken partijen. De AV zal gemachtigd zijn om dit advies in te trekken of te 

verwerpen met een gewone meerderheid. De betrokken partijen zullen het advies 

van de Controlecommissie volgen tenzij en totdat de AV anders beslist. 

8. Elk lid van de Controlecommissie mag ten alle tijden worden aangewezen tot of 

ontslagen worden uit zijn of haar positie tijdens de AV.  

 

Algemene Vergaderingen 

 

Artikel 12 

1. De AV heeft alle macht die niet is toegekend aan het Bestuur in rechte, het HR of 

deze statuten.  

2. De AV komt bijeen ten minste twee maal per jaar, waarvan de eerste keer niet later 

dan drie maanden na het begin van het boekjaar.  

3. Het Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om de volgende onderwerpen 

gedurende de eerste AV van het boekjaar te bespreken:  

1. Het financieel overzicht, financiële accounts en uitleg met de 

Controlecommissie’s verslag.  

i. Het verslag moet ter beschikking worden gesteld aan alle leden voor de 

AV.  

ii. De Controlecommissie zal het verslag tijdens de AV presenteren.  

2. Benoeming van de Controlecommissie voor het volgende boekjaar;  

3. De begroting van het huidige boekjaar;  

4. Decharge van het Bestuur; en  

5. Het invullen van vacatures;  

4. De AV wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur. Indien de voorzitter niet 

beschikbaar is zal een ander Bestuurslid deze taak op zich nemen, tenzij de AV 

anders beslist.  
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5. Overige algemene vergaderingen komen bijeen zo dikwijls het Bestuur wenselijk 

acht. Daarnaast zullen AVs voorts telkenmale worden gehouden, wanneer ten 

minste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

een tiende gedeelte van de stemmen in de AV daartoe schriftelijk en onder 

nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter van het Bestuur 

het verzoek richten.  

1. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, 

dat de algemene vergadering kan worden gehouden binnen vier weken na het 

verzoek, zijn de bezoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met 

inachtneming van de vereiste formaliteiten.  

6. Algemene vergadering zullen worden bijeen geroepen door middel van schriftelijke 

oproepingsbrieven aan de leden van de UCSRN, ten minste veertien dagen 

tevoren. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd van de AV, de te 

behandelen onderwerpen en de notulen van de vorige AV. Alle leden kunnen te 

behandelen onderwerpen suggereren.  

1. Op vertoon van de notulen van de vorige AV en de agenda zal er worden 

gestemd.  

7. De leden, afgevaardigden, Studenten en ereleden zullen worden toegelaten tot de 

AV. Geschorste leden en Bestuursleden zullen niet worden toegelaten, tenzij de 

AV hun schorsing betreft. De AV beslist over de toelating van andere personen.  

8. Ieder afgevaardigde van een lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem, 

mits hij/zij niet is geschorst.  

9. Ereleden hebben slechts een adviserende stem.  

10. Iedere stemgerechtigde afgevaardigde kan aan een ander stemgerechtigde 

afgevaardigde volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn of haar stem. Een 

stemgerechtigde afgevaardigde kan daarbij slechts voor één ander 

stemgerechtigde afgevaardigde als gevolmachtigde optreden. De volmachten 

moeten worden gecommuniceerd naar de Controlecommissie vóór de AV opent.  

11. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 

vergaderbesluiten genomen met een gewone meerderheid.  

Huishoudelijk Reglement 

 

Artikel 13 

1. De AV is bevoegd een HR aan te nemen, te wijzigen of op te heffen.  

2. Afgevaardigden, Studenten, leden en het Bestuur mogen wijzigingen en moties 

voor het HR indienden.  

3. Het HR mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.  
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4. Deze statuten verwerpen te allen tijde het HR.  

5. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten als een eventueel reglement 

niet voorzien, beslist het Bestuur.  

Statutenwijziging en Ontbinding 

 

Artikel 14 

1. Een resolutie om de statuten te wijzigen of de UCSRN te ontbinden moet worden 

goedgekeurd tijdens een AV met een absolute meerderheid, waar ten minste 

tweederde van de leden aanwezig of gerepresenteerd zijn.  

2. Indien er geen meerderheid van ten minsten tweederde van de leden aanwezig is, 

zal er een tweede AV worden besloten, die wordt gehouden binnen zes weken. 

Tijdens deze AV zal de het voorstel van de voorgaande AV worden besproken en 

mag er een besluit worden gemaakt, ook als niet tweederde van de leden aanwezig 

is, mits de resolutie wordt goedgekeurd door ten minste een absolute meerderheid.  

3. De aankondiging van de AV gaande over de statutenwijziging of ontbinding van de 

UCSRN moet nadrukkelijk aangeven over welk onderwerp het gaat en zal moeten 

aangeven dat, als het gaat om een statutenwijziging, er ten minste vijf dagen voor 

de AV een kopie van de voorgestelde wijzigingen zal worden toegestuurd ter 

inspectie van de leden.  

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder 

Bestuurslid is bevoegd tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging mits 

voldaan wordt aan het voorschrift in artikel 9.3.  

5. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden 

door de Kamer van Koophandel .  

Liquidatie 

 

Artikel 15 

1. Na ontbinding zal het Bestuur de UCSRN vereffenen, tenzij de AV één of meerdere 

personen heeft aangewezen als vereffenaars.  

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht.  

3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden UCSRN zal rechtvaardig worden 

verdeeld over de leden, tenzij anders bepaald door de AV.  

 

 


