
Heden, negen februari tweeduizend, verschenen voor mij, mr CORNELIS JAN WESSELING, 
notaris te Enschede:

1. de heer EDZE EDUARD KRUIZINGA, student, geboren te Enschede op der tien april 
negentienhonderd negen en zeventig, (Nederlands Rijbewijs nummer: 3117008035, 
afgegeven te Heerenveen op riegentien september negentienhonderd zeven en negentig), 
wonende Calslaan 24-54 te 7522 MC Enschede, ongehuwd en niet gehuwd geweest, niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig 
geregistreerd geweest,

2. de heer HILBRANDT EELKE BAARSMA, student, geboren te Naarden op twaalf 
december negentienhonderd acht en zeventig, (Nederlands Rijbewijs nummer: 3119115971, 
afgegeven te Heino op negen en twintig september negentienhonderd zeven en negentig), 
wonende Witbreuksweg 395-115 te 7522 ZA Enschede, ongehuwd en niet gehuwd geweest, 
niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig 
geregistreerd geweest.

De comparanten verklaarden: 
De vereniging is opgericht op een september negentienhonderd negen en zeventig. De statuten zijn 
nog niet opgenomen in een notariele akte. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de 
vereniging van dertien januari tweeduizend is besloten de statuten van de vereniging te doen 
opnemen in een notariele akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte
gehecht. De statuten luiden zoals hierna omschreven.

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: FANAAT.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Enschede.

Duur
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 3
Het doel van de vereniging is het spelen van spellen en het ontwerpen en vervaardigen daarvan. 
Voorts stelt de vereniging zich ten doel de "oud-Hollandse" te bevorderen en de creativiteit van de 
leden te stimuleren. De primaire doel groep van de vereniging is studenten.

Middelen
Artikel 4
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door

1. haar ter beschikking staande media ter plaatse beschikbaar te stellen, uit te lenen en te 
onderhouden;

2. evenementen te verzorgen;
3. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk 

kunnen zijn.



Leden
Artikel 5

1. De vereniging kent:
a) leden;
b) ereleden.

2. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en 
op voorstel van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. Een 
erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, echter zal zijn vrijgesteld van 
contributie.

3. Alle overige leden zijn gewone leden.
4. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement voorwaarden stellen -voor de 

toelating van leden en voor de duur van het lidmaatschap.
5. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding als lid en de betaling van contributie.

Einde van het lidmaatschap van leden
Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt door:

1. afloop van de duur van het lidmaatschap;
2. opzegging door het lid;
3. opzegging door de vereniging;
4. royement;
5. overlijden.

Opzegging van het lidmaatschap
Artikel 7

1. Opzegging door een lid kan te allen tijde, schriftelijk, zonder opzeggingstermijn geschieden.
2. Het lidmaatschap kan met onmiddellijk ingang worden beeindigd indien van de vereniging 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dit dient zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld te worden.

Royement
Artikel 8

1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid de vereniging op een onredelijke
wijze benadeeld heeft.

2. Het voorstel tot royement kan door het bestuur of door ten minste vijf leden worden gedaan.
3. Royement geschiedt krachtens een, met een meerderheid van ten minste twee derde van de 

uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Het betrokken lid heeft tijdens de algemene vergadering het recht zich te verdedigen.
5. Opheffing door de algemene vergadering van het royement kan, met een meerderheid van 

ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, op voorstel van het bestuur of van ten 
minste vijf leden geschieden.

Bijdrage van de leden
Artikel 9

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie die jaarlijks door de algemene 
vergadering zal worden vastgesteld.

2. Zij kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen algehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.



Bestuur
Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene vergadering worden 
benoemd.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is 
dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening van de open plaats of plaatsen aan de orde komt.

Artikel 11
1. De bestuursleden worden telkens voor een periode van een jaar benoemd en zullen terstond 

benoembaar zijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a) Het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid werd benoemd;
b) Schriftelijk bedanken door het bestuurslid;
c) Tussentijds ontslag door de algemene vergadering;
d) Overlijden, faillissement of onder curatelestelling.

Bestuursfunctie-besluitvorming bestuur
Artikel 12

1. De leden van het dagelijks bestuur worden door de algemene vergadering in functie 
benoemd. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

2. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergadering -van en de 

besluitvoering door het bestuur worden gegeven.

Dagelijks bestuur
Artikel 13

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur - zonodig 
samen met een of meer andere bestuurders.

2. Indien de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester door minder dan drie 
personen vervuld worden, is het bestuur verplicht een vice-voorzitter te benoemen, die deel 
van het dagelijks bestuur zal uitmaken.

3. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van 
het bestuur.

4. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste eens per twee maanden.
5. De notulen van deze vergaderingen zullen zo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan 

aan de overige bestuursleden worden toegezonden.
6. De overige taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur kunnen in het huishoudelijk 

reglement worden geregeld.

Bestuurstaak
Artikel 14

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging.

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te
doen uitvoeren door personen en of commissies die door het bestuur worden benoemd.

3. Het bestuur vergadert tenminste eens per drie maanden.
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

a) Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van 
onroerende zaken;

b) Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 
verleend;



c) Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede, het ter leen opnemen van gelden, 
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend 
bankkrediet;

d) Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
e) Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 

doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het 
nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

f) Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g) Het aangaan van alle overige rechtshandelingen welke een door de algemene 

vergadering vast te stellen jaarlijks bedrag te boven gaan.

Vertegenwoordiging
Artikel 15

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Bovendien kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende 

leden van het bestuur.
3. De penningmeester kan door het bestuur worden gemachtigd om te beschikken over gelden 

of over bank of girosaldi ten name van de vereniging tot een bedrag dat door het bestuur zal 
worden vastgesteld.

Jaarverslag, financieel verslag en begroting
Artikel 16

1. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en dertig augustus van het 
volgend kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering te houden uiterlijk in de maand juni, 
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn financieel 
jaarverslag uit.

4. In deze vergadering legt het bestuur aan de algemene vergadering rekening en 
verantwoording of door overlegging van de balans, een staat van baten en lasten en van een 
toelichting, welke stukken hierna worden genoemd: de jaarstukken. De jaarstukken worden 
door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meerdere 
bestuurders, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt.

5. Na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn, kan ieder lid deze rekening en verantwoording 
in rechte van het bestuur vorderen.

6. De hiervoor bedoelde algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een -
kascommissie, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De kascommissie zal na 
afloop van het lopende boekjaar de jaarstukken onderzoeken en zal aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uitbrengen.

7. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en 
bescheiden van de vereniging te geven.

8. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.

9. In een algemene vergadering, uiterlijk te houden in de maand december, zal door het bestuur
verslag worden uitgebracht van de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar en zal 
worden voorzien in eventuele vacatures. Voorts zal in deze vergadering de door het bestuur 
opgestelde begroting voor het volgende boekjaar door de algemene vergadering worden 
vastgesteld en zullen voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de -vergadering worden behandeld.



10. Het bestuur is verplicht het jaarverslag, de jaarstukken en de daarbij behorende stukken ten 
minste tien jaren te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 17

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten of aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

2. Andere dan in artikel 16 genoemde algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls 
het bestuur dit wenselijk oordeelt.

3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, verplicht -tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken 
na de datum van het indienen van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, of indien het betstuur ontbreekt, kunnen de verzoekers zelf tot 
die bijeenroeping overgaan op de wijze als hierna voor het oproepen is bepaald. De 
verzoekers kunnen dan anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de 
vergadering en het opstellen van de notulen.

Bijeenroeping algemene vergaderingen
Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het dagelijks bestuur.
2. De overige bestuursleden worden ten minste drie weken voor de datum waarop de 

vergadering gehouden wordt, hiervan op de hoogte gesteld.
3. De algemene vergaderingen dienen ten minste een week van tevoren in het universiteitsblad 

en in de verenigingsruimte te worden aangekondigd.
4. In de gevallen van statutenwijziging of ontbinding dient bij aankondiging van de 

desbetreffende algemene vergadering een oproeptermijn van tenminste veertien dagen in 
acht te worden genomen. 

5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Toegang en stemrecht
Artikel 19

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en de ereleden.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. leder lid van de vereniging heeft een stem.
4. leder lid kan een andere stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen 

van zijn stem. Een lid kan niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

Voorzitterschap, notulen
Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of een door 
het bestuur aangewezen plaatsvervanger. Wordt ook op deze manier niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in de vergadering worden de secretaris of een ander door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon notulen opgesteld, welke in die vergadering of in de 
eerstvolgende zullen worden goedgekeurd en ten blijke daarvan door de secretaris en 
voorzitter zullen worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de 
leden gebracht.

3. Van het besluit bedoeld in lid 5 van het volgende artikel moet een aantekening bij de notulen
worden bewaard.



Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 21

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene 
vergadering met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen aangenomen.

2. Voor de vaststelling van het in het huishoudelijk reglement vermelde quorum en bij het 
uitbrengen van de stemmen, tellen degenen die zich van stemming hebben onthouden of die 
een ongeldige stem hebben uitgebracht, niet mee. Degenen die een blanco stem hebben 
uitgebracht tellen wel mee.

3. De te volgen procedure bij het staken van stemmen wordt geregeld in het huishoudelijk 
reglement.

4. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming nodig acht of
een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits met voorkennis van het 
bestuur genomen.

Reglementen
Artikel 22

1. De algemene vergadering kan, op de wijze als in artikel 23 is vermeld, een huishoudelijk 
reglement en eventuele andere reglementen vaststellen, wijzigen of aanvullen.

2. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden, welke met deze statuten of met de wet 
in strijd zijn.

Statutenwiiziging en ontbinding
Artikel 23

1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen en de vereniging te ontbinden.
2. Bij de aankondiging van een vergadering waarin een besluit inzake een statutenwijziging 

moet worden genomen, dient de volledige tekst van de statutenwijziging vanaf vijf dagen 
voor de datum van de vergadering tot na afloop van de vergadering op een in de oproep voor
de vergadering vermelde plaats voor de leden ter inzage te liggen.

3. Een besluit tot wijziging der statuten of ontbinding van de vereniging zal slechts genomen 
kunnen worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, met een meerderheid 
van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging moet bij notariele akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de 
akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Vereffening
Artikel 24

1. Na een besluit tot ontbinding van de vereniging zal de vereffening geschieden door het 
bestuur tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding een of meerdere 
vereffenaars heeft aangewezen.

2. De vereffening zal geschieden op de wijze als in het huishoudelijk reglement en in de wet is 
bepaald.

3. Een eventuele liquidatiesaldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid van de vereniging waren. De algemene vergadering kan echter ook een andere 
bestemming aan het liquidatiesaldo geven.

Geschillen
Artikel 25
In alle gevallen waarin deze statuten, de reglementen en de wet niet voorzien, of bij geschillen 
betreffende de uitleg van de statuten of de reglementen, beslist het bestuur, behoudens zijn 
verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.



Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten:
Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste 
bestuursleden:

1. de heer H.E. Baarsma, voornoemd, tot voorzitter;
2. de heer E.E. Kruizinga, voornoemd, tot secretaris.

Slot akte
WAARVAN AKTE verleden te Enschede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De 
verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig, voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige 
voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen personen en 
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening). 


