STATUTEN
van:
VERENIGING VRIENDENKRING SEKEM
statutair gevestigd in Arnhem
d.d. 16 juli 2019

Naam. Zetel.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging Vriendenkring SEKEM, afgekort Vriendenkring SEKEM.
Zij is gevestigd in de gemeente Arnhem.
Doel.
Artikel 2.
1.
De vereniging heeft ten doel het in Nederland en België bekend maken van, en het
ondersteunen van de sociaal-culturele activiteiten (in de ruimste zin van het woord) van, het
SEKEM-initiatief in Egypte, hierna te noemen: SEKEM, zomede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
het geven van voorlichting;
fondsenwerving ten behoeve van projecten van de SEKEM Development Foundation,
de Heliopolis University for Sustainable Development en andere aan SEKEM gelieerde
organisaties zonder winstoogmerk;
uitvoeren en ondersteunen van projecten in Nederland en België in de geest van
SEKEM;
met andere organisaties deelnemen in projecten om bovenstaande doelstellingen te
realiseren;
alle andere wettige middelen om deze doelen te bereiken.
3.
De vereniging streeft ernaar een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in
artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats
komt.
4.
De vereniging mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter(s) of bestuurders.
5.
De statuten moeten voldoen aan de voorwaarden die artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen, of een bepaling die daarvoor in de plaats komt, stelt aan algemeen nut
beogende instellingen.
Leden.
Artikel 3.
1.
Leden van de vereniging kunnen slechts natuurlijke personen zijn.
2.
De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze
statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden, worden
daaronder zowel de gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald
of kennelijk anders is bedoeld.
3.
Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur
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als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. In geval van niet-toelating door het bestuur kan
de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4.
Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door
de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 4.
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door de dood van het lid;
b.
door opzegging door het lid;
c.
door opzegging door de vereniging;
d.
door ontzetting als bedoeld in lid 4.
2.
De opzegging door een lid moet schriftelijk aan het adres van de vereniging geschieden en
wel tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn
van ten minste een maand.
3.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekende brief en is slechts
mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. In een dergelijk geval eindigt het lidmaatschap per de datum van
verzending van vorenbedoelde brief.
4.
Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel indien het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief, onder
opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld.
Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van
beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan het
bestuur, te worden ingesteld. Indien de ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te
maken, dan wel niet binnen drie maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft
genomen, wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien
van eventuele functies, welke hij in de vereniging bekleedt.
5.
Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de
bijdrage over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Verplichtingen van de leden. Jaarlijkse bijdrage.
Artikel 5.
1.
De leden zijn verplicht:
a.
tot betaling van een jaarlijkse bijdrage;
b.
tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging;
c.
aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor een goede
uitvoering van de taak van de vereniging.
2.
De minimale jaarlijkse bijdrage wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Ereleden
zijn vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse bijdrage.
Middelen.
Artikel 6.
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1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden,
erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2.
De vereniging houdt niet een groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
Bestuur.
Artikel 7.
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven leden, die uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de
vereniging. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Een persoon kan niet tot bestuurslid worden benoemd als deze persoon door de Nederlandse
rechter is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67
lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van
bestuurslid of een vergelijkbare hoedanigheid en nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken
sinds de veroordeling.
3.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering
worden geschorst of ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
4.
Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie
maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste of
ontslagen bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een jaar
wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
vergaderingen. Een aftredend bestuurslid is maximaal twee maal aansluitend herbenoembaar.
De algemene vergadering is bevoegd hierop een uitzondering te maken na een gemotiveerde
aanbeveling van het zittende bestuur.
6.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
7.
Het bestuurslidmaatschap eindigt tevens:
a.
door bedanken door het bestuurslid;
b.
door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
c.
op het moment dat de Nederlandse rechter hem veroordeelt wegens een misdrijf als
bedoeld in lid 2.
Artikel 8.
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren.
2.
Het bestuur stelt een één- of meerjarig beleidsplan vast waarin wordt aangegeven hoe
uitvoering wordt gegeven aan het doel van de vereniging. Het bestuur stelt periodiek
geactualiseerde versies van dit plan vast.
Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de vereniging
voor een of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen
activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht, een
beschrijving van de resultaten die worden beoogd met de uitvoering van het beleid en ten
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minste een beschrijving van:
a.
de werkzaamheden die de vereniging verricht;
b.
hoe eventuele fondsen worden geworven;
c.
hoe inkomsten en vermogen worden beheerd; en
d.
hoe en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed.
3.
Het bestuur kan zich bij de uitvoering van zijn taken laten bijstaan door professionele
krachten.
4.
Het bestuur is, na goedkeuring van de algemene vergadering, 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, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5.
Zonder de in lid 4 genoemde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
6.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Bestuursleden
mogen wel een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten en een vacatiegeld dat niet
bovenmatig is.
Artikel 9.
1.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk
acht(en). De bestuursleden worden door de secretaris bij oproepingsbrief, onder vermelding
van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming van
een oproepingstermijn van ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend.
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de voorgeschreven
wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden afgeweken.
2.
De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris houdt de notulen.
Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de vergadering een van de
aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering respectievelijk het houden van de
notulen zal zijn belast.
3.
Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk gevolmachtigd mede-bestuurslid doen
vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan niet voor meer dan één mede-bestuurslid
gevolmachtigde zijn.
4.
Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van het ingevolge artikel 7
lid 1 door de ledenvergadering vastgestelde aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
5.
Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige
stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
6.
De notulen worden vastgesteld door de volgende vergadering dan wel door de voorzitter en
de secretaris van de betreffende vergadering.
Vertegenwoordiging.
Artikel 10.
1.
De vereniging wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 3 en 4,
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vertegenwoordigd door het bestuur, zomede door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
2.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om
de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Algemene vergaderingen.
Artikel 11.
1.
Een algemene vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden na
het einde van het boekjaar gehouden.
Voorts wordt een algemene vergadering bijeengeroepen, zo dikwijls, hetzij de voorzitter van
het bestuur of twee andere bestuursleden dit wenselijk acht(en), hetzij ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen
waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk onder opgave van
de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt.
Indien de algemene vergadering niet binnen veertien dagen na indiening van dat verzoek op
een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt
bijeengeroepen, is iedere verzoeker, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten
bepaalde, bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen.
2.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (e-mail)adressen van de leden. De termijn voor de
oproeping bedraagt ten minste eenentwintig dagen. De dag van de oproeping en de
vergadering worden hierbij niet meegerekend.
In de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, kan de algemene
vergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin
alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 12.
1.
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten door de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen
over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
Ieder lid mits niet geschorst heeft recht op het uitbrengen van één stem.
De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
2.
Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een schriftelijk
gevolmachtigd ander lid. Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen.
3.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de
voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur dan wel,
zo deze met de leiding van de vergadering is belast of niet aanwezig is, een door de voorzitter
aan te wijzen ander lid van de vereniging, houdt de notulen. De voorzitter en de secretaris van
een vergadering die ingevolge artikel 11 lid 1 laatste zin door leden is bijeengeroepen, worden
door de ledenvergadering aangewezen.
De notulen worden vastgesteld door een volgende algemene vergadering dan wel door de
voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering.
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4.

De voorzitter van de vergadering is bevoegd niet-leden tot de vergadering of tot door hem te
bepalen gedeelten daarvan toe te laten.
Boekjaar. Balans en staat van baten en lasten.
Artikel 13.
1.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand en van de werkzaamheden van de
vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
De administratie van de vereniging moet zo zijn ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
a.
de aard en de omvang van de toegekende onkostenvergoedingen en vacatiegelden
aan de afzonderlijke bestuursleden;
b.
de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer en de andere door de
instelling gemaakte kosten; en
c.
de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de
vereniging.
3.
Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, verslag
uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans
en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
De agenda van de ledenvergadering waarin de goedkeuring van de balans en de staat van
baten en lasten aan de orde wordt gesteld, bevat tevens als onderwerp de verlening van
decharge aan de bestuursleden voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
De balans en een staat van baten en lasten worden ook binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar openbaar gemaakt via internet.
4.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die
geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de in lid 3 bedoelde
stukken en brengt aan de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek
bijzondere kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door deskundigen
doen bijstaan.
5.
Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
Statutenwijziging.
Artikel 14.
1.
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering.
2.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding.
Artikel 15.
1.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2.
Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden. De algemene vergadering
kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
3.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
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4.

De bestuursleden of de vereffenaar besteden een eventueel batig liquidatiesaldo aan:
a.
een Nederlandse instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen bepaling, welke instelling een
soortgelijk doel heeft als de vereniging; of
b.
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
5.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van
de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van
de door de vereffenaars aangewezen persoon.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 16.
1.
De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.

