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I. NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De club draagt de naam Hungaria Club 1929.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Artikel 2
De club is opgericht in september negentienhonderd negen en twintig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

II. DOELSTELLING
Artikel 3
De club stelt zich ten doel het bevorderen van de vriendschappelijke verhoudingen van de in Nederland
woonachtige Hongaren, het steunen van alle Hongaarse sociale en culturele aspiraties, alsmede het vergroten van
de Hongaars- Nederlandse relaties evenals het in stand houden van de vriendschap tussen beide naties.
De club mag geen winst onder de leden verdelen.
De club bemoeit zich niet met godsdienstige- en politieke aangelegenheden.

III. LIDMAATSCHAP
Artikel 4
Lidmaatschap staat open voor natuurlijke personen, die een sterke verwantschap hebben met al hetgeen de
Hongaarse cultuur behelst.

Artikel 5
Aanmelding of aanbeveling als clublid geschiedt bij een van de leden van het bestuur.
Over de toelating beslist het bestuur voor zover het personen betreft als omschreven in artikel 4.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besloten worden.
Gewone leden, ereleden en leden van verdienste hebben het recht binnen twee weken na bekendmaking,
bezwaren tegen het aangevraagde lidmaatschap schriftelijk ter kennis van het bestuur te brengen. Het bestuur
beslist na kennisname van de ingebrachte bezwaren over de toelating.
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Ereleden worden op voordracht van het bestuur door de algemene Leden Vergadering benoemd. Voor een
dergelijke benoeming is een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist.
Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd en worden aan de leden bekend gemaakt.
Studentleden zijn zij die bij een erkende onderwijsinstelling een dagopleiding volgen.

Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door ontzetting (royement) van het lid; deze kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de club handelt of de club op onredelijke wijze benadeelt;
d. als het lid zijn achterstallige contributie van 6 maanden na een dubbele schriftelijke aanmaning van de
penningmeester niet heeft voldaan.
Opzegging dient schriftelijk aan de secretaris te geschieden.
Leden die naar de mening van het bestuur hebben gehandeld in strijd met één der in artikel 8 van deze statuten
omschreven verplichtingen, kunnen door het bestuur worden geschorst. Het bestuur gaat tot een dergelijke
maatregel niet over dan na het betrokken lid te hebben gehoord.
Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering te beleggen, te houden binnen één maand na het besluit
tot schorsing, welke vergadering zal beslissen tot opheffing van de schorsing, al dan niet onder de door de
algemene ledenvergadering gesanctioneerde voorwaarden, dan wel tot ontzetting. Geschorste leden hebben het
recht deze vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
Tijdens de schorsing kunnen geschorste leden hun rechten niet uitoefenen.

IV. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 7
Gewone leden hebben het recht aan alle door de club gehouden activiteiten deel te nemen, het woord te voeren in
de algemene ledenvergadering, voorstellen te doen en amendementen in te dienen en te stemmen over personen
en zaken.
Ereleden en leden van verdienste hebben alle rechten en plichten van de gewone leden.

Artikel 8
Alle leden zijn verplicht zich te gedragen naar de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en
naar de door de bevoegde organen genomen besluiten. Zij zijn verplicht zich waardig te gedragen wanneer zij als
lid van de club optreden.
Gewone leden en leden van verdienste zijn verplicht de contributie te betalen die door de algemene
ledenvergadering jaarlijks wordt vastgesteld. Studentleden krijgen op de vastgestelde contributie 40% korting.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Donateurs bepalen zelf de hoogte van de bijdrage.

V. GELDMIDDELEN
Artikel 9
De geldmiddelen van de club bestaan uit de contributies van gewone leden, leden van verdienste, studentleden,
bijdragen van donateurs en andere op rechtmatige wijze verkregen inkomsten.

VI. BESTUUR
Artikel 10
De club wordt geleid door een bestuur bestaande uit minimaal drie personen, maar te allen tijde een oneven
aantal. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een termijn van drie jaar.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel aangevuld met andere
bestuursleden en de taken van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld.
Elk jaar treedt één derde deel van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
In een tussentijdse vacature kan het bestuur voorzien tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 11
Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de vacatures in het bestuur. De namen van de kandidaten
moeten worden vermeld in de oproep tot de vergadering waarin de vacature(s) wordt voorzien.
Tenminste vijf van de gewone leden, studentleden, ereleden en/of leden van verdienste kunnen ook kandidaten
stellen al dan niet in de plaats van de door het bestuur gestelde kandidaten. Een dergelijke kandidaatstelling moet
schriftelijk en ondertekend door de betrokken leden en de voorgestelde kandidaat, bij de secretaris worden
ingediend, niet later dan zeven dagen voor de datum van de vergadering.
Indien geen andere kandidaten zijn voorgesteld, dan worden de door het bestuur voorgestelde kandidaten
benoemd bij acclamatie.

Artikel 12
De club wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Het bestuur (2 personen) is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze
bevoegd zijn de vereniging om de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en
onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niets ander voortvloeit.

VII. LEDENVERGADERING
Artikel 13
De algemene ledenvergadering oefent de hoogste macht uit in de club. Jaarlijks, binnen twee maanden voor
aanvang van het clubjaar, wordt een algemene jaarvergadering gehouden. Het clubjaar begint 1 januari.
Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden op voorstel van het bestuur of op schriftelijke
aanvrage bij de secretaris door tenminste vijf der gewone leden, studentleden, ereleden en/of leden van
verdienste, zulks onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
De oproep tot een buitengewone algemene ledenvergadering als hiervoor bedoeld dient zo tijdig te geschieden
dat de vergadering gehouden kan worden binnen vier weken na de aanvrage. De leiding van de algemene
vergadering berust bij de voorzitter of bij diens afwezigheid bij een ander bestuurslid; is geen bestuurslid
aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 14
Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten
anders voorschrijven. Hierbij geldt de restrictie dat tenminste 50% van het aantal leden aanwezig moet zijn. Is
dat niet het geval dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven en vervalt deze restrictie. Indien voor een
besluit, strekkende tot een benoeming, niet de vereiste meerderheid wordt behaald, zal een herstemming plaats
hebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn op meer dan twee
personen hetzelfde aantal stemmem uitgebracht, dan geschiedt herstemming over die personen. Benoemd is die
persoon die bij de herstemming de meeste op zich heeft verenigd.

Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter dan wel één stemgerechtigd lid schriftelijk wil(len)
stemmen.
Bij verkiezingen van personen wordt door ieder te vervullen plaats een afzonderlijke stemming gehouden.
Blanco stemmen, en stemmen die niet duidelijk maken hoe is gestemd, zijn niet geldig. Stemmen bij volmacht is
niet toegestaan.

VIII. C0MMISSIES
Artikel 15
De algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande uit twee leden.
Een lid kan slechts twee jaar achtereen worden benoemd met dien verstande dat jaarlijks minstens één van de
twee leden wordt vervangen.
Bestuursleden kunnen geen lid van de kascommissie zijn.

IX. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16
De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten in strijd
met deze statuten en de wet.
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht door de algemene ledenvergadering
met meerderheid van stemmen.
De oproep tot de vergadering waarin de voorgestelde wijziging aan de orde komt, dient de voorgestelde
wijziging woordelijk te bevatten.
X. WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE CLUB
Artikel 17
Besluiten tot wijziging van de Statuten kunnen door de algemene leden vergadering slechts worden genomen
indien in de oproep tot de vergadering de wijziging woordelijk is vermeld. Een besluit tot wijziging van deze
Statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van tweederde van de daarvoor uitgebrachte
stemmen.
Artikel 18
Een besluit tot ontbinding van de club kan alleen worden genomen door de algemene ledenvergadering.
Ontbinding vindt slechts plaats met een meerderheid van tweederde van de daarvoor uitgebrachte stemmen.
Indien tot ontbinding van de club wordt besloten, zal tevens worden besloten over de bestemming van een batig
saldo dan wel de wijze waarop een nadelig saldo zal worden vereffend.

XI. SLOTBEPALING
Artikel 19
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze Statuten en/of Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het
bestuur.
Artikel 20
Het boekjaar van de club eindigt op 31 december.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Hungaria Club 1929
opgericht september
negentienhonderd negen en twintig
Vastgesteld door de Extra
Algemene Leden Vergadering op
21 februari 2009
Inhoud:
I.
Club
II. Activiteiten
III. Bestuur
IV. Opzegging
V. Aansprakelijkheid
VI. Slotbepaling

I.
CLUB
Artikel 1
Het Huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de club met de naam “Hungaria Club 1929”,
verder aangeduid als HC1929.
II. ACIVITEITEN
Artikel 2
Binnen het clubjaar zijn er diverse feestavonden met muzikale begeleiding. De clubactiviteiten beginnen in de
maand januari en eindigen in de maand december van het clubjaar.
Deze clubavonden zijn voor leden vrij toegankelijk, voor donateurs en niet-leden wordt een vergoeding
gevraagd.

III. BESTUUR
Artikel 3
Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer:
a. de algemene leiding van HC1929;
b. de leiding van de vergaderingen;
c. het voeren van het woord en/of correspondentie namens HC1929;
d. het uitschrijven van algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.

Artikel 4
Tot de taak van de secretaris behoort onder meer:
a. het voeren van de correspondentie namens HC1929 na overleg met de voorzitter;
b. het uitbrengen van verslag over de belangrijke gebeurtenissen uit het clubleven in de jaarlijkse algemene
ledenvergadering;
c.
het bijeenroepen van vergaderingen die zijn uitgeschreven door de voorzitter;
d. het samenstellen van een lijst met leden en donateurs (met naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
datum van lid worden, enz.);
e. het regelmatig op de hoogte stellen van de penningmeester aangaande wijzigingen in deze lijsten;
f.
het bewaren van de stukken gedurende tenminste zeven jaren.

Artikel 5
Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer:
a. het beheren van de geldmiddelen van HC1929;

b.
c.
d.
e.
f.
g.

het bijhouden van een administratie van de inkomsten en uitgaven van HC1929;
het jaarlijks opstellen van een begroting van de inkomsten en uitgaven van HC1929;
het uitvoeren van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde contributie-inning;
bij beëindiging van het lidmaatschap wordt geen restitutie van de contributie verleend;
het uitbrengen van een verslag over de geldelijke aangelegenheden aan de jaarlijkse algemene leden
vergadering;
het bewaren van stukken gedurende tenminste 7 jaren.

Artikel 6
De kascommissie heeft tot taak de door de penningmeester bijgehouden financiële administratie over het jaar,
waarover verantwoording wordt gedaan aan de algemene leden vergadering, op juistheid te controleren en
hierover verslag te doen aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 7
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering zullen zondermeer behandeld worden:
a. notulen van de vorige vergadering;
b. het verslag van de secretaris;
c. het verslag van de penningmeester;
d. het verslag van de kascommissie;
e. het bestuursbeleid;
f.
de begroting van de inkomsten en uitgaven over het lopende clubjaar;
g. het vaststellen van de hoogte van de contributie en de contributie-inning;
h
de benoeming van het bestuur;
Artikel 10 van de statuten regelt de benoeming van bestuursleden voor een termijn van drie jaar, echter niet voor
een eventuele periode tussen het einde van deze termijn en de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
In dat geval zal het bestuurslid gedurende die periode “ad-interim” in functie blijven;
i.
de benoeming van de kascommissie;
j.
onderwerpen die door tenminste vijf leden schriftelijk uiterlijk één week vóór de vastgestelde datum bij de
secretaris zijn ingediend;
k. de Statuten en het huishoudelijk Reglement.

IV. OPZEGGING
Artikel 8
Het lidmaatschap moet voor 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe clubjaar schriftelijk worden opgezegd.
De vooruit betaalde contributie zal niet worden terugbetaald tenzij het bestuur anders beslist.
V. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 9
De club aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, materiele schade of diefstal van enig goed.

VI. SLOTBEPALING
Artikel 10
Alle leden van HC1929 ontvangen een kopie van de statuten, het Huishoudelijk Reglement. Ieder lid van
HC1929 wordt geacht op de hoogte te zijn van deze statuten en reglementen.

