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Artikel 1 
Naam, zetel rechtsbevoegdheid  

1. De vereniging draagt de naam Studievereniging Caduceus of afgekort S.V. Caduceus, hierna 
te noemen: de vereniging  

2. Ze heeft haar zetel in de gemeente Ede 
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid 
4. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer 

van Koophandel 
 
Artikel 2  
Duur  

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd 
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni 
3. De vereniging is opgericht op 12 mei 2018 

  
Artikel 3  
Doel en middelen 

1. De vereniging heeft ten doel, het bevorderen, respectievelijk het doen bevorderen van  
a. De contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en medewerkers van de 

opleiding Verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede en voorts het organiseren 
van studiegerichte, dan wel ontspannende activiteiten; 

b. De kwaliteit van de opleiding zelve; 
c. Het vinden respectievelijk aanbieden van carrièreposities en het vergroten van 

betrokkenheid van de studenten van de voorgenoemde opleiding in het werkveld. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a. Het bevorderen en organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten, waarbij 
de studie respectievelijk het vakgebied centraal staat; 

b. Het organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten, welke ten doel hebben 
een band te scheppen tussen studenten van eerder vermelde opleiding; 

c. Zorg te dragen voor de vertegenwoordiging van studenten binnen vermelde opleiding, 
daar waar behartigen van student-belangen gewenst kan zijn 

d. En voorts, door gebruik te maken van alle wettige middelen die aan het doel van de 
vereniging dienstbaar kunnen zijn. 

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.  
 
Artikel 4  
Lidmaatschap  

1. De leden zijn degenen die: 
a. Natuurlijke personen zijn, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. 
b. Zich voor het lidmaatschap hebben opgegeven; 
c. De Opleiding Verpleegkunde studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede of de studie 

maximaal 1 jaar geleden hebben afgerond; 
d. Werkzaam zijn op de Christelijke Hogeschool Ede binnen de opleiding verpleegkunde; 

2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere    
verdiensten voor de vereniging het predicaat "erelid" verlenen. Het predicaat “erelid” wordt 
nader omschreven in het huishoudelijk reglement.  

 
Artikel 5 
Toelating en schorsing 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de gewone leden. 
2. Een verzoek tot toelating dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.  
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3. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de geweigerde persoon een verzoek in 
dienen om op de eerstvolgende ledenvergadering alsnog om toelating te vragen. Deze 
persoon wordt dan toegelaten bij goedkeuring door tenminste 3/5 van de leden van de 
ledenvergadering.  

4. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van hoogstens drie maanden, in 
geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 
handelingen en gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 
rechten niet worden uitgeoefend.  

 
Artikel 6 
Rechten en verplichtingen  

1. Ieder gewoon lid heeft stemrecht tijdens de ALV 
2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, studentnummers, 

geboortedata en contactgegevens van de leden zijn opgenomen. 
3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een 

ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.  
4. Ieder lid is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door 

de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 
5. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar 

hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.  
6. Leden zijn tevens gehouden:   

a. De Statuten en het Huishoudelijk reglement en de daarop steunende, toekomstige, 
reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene 
vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;   

b. De belangen van de vereniging niet te schaden.  
  
Artikel 7  
Einde lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap eindigt:  
a. Door de dood van het lid; 
b. Door schriftelijke opzegging door het lid;   
c. Door opzegging namens de vereniging;   
d. Door ontzetting namens het bestuur; 
e. Eén jaar na afronden van de studie verpleegkunde; 
f. Wanneer een student de studie vroegtijdig beëindigt; 
g. Wanneer de studie verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede niet verder gaat; 

2. Het lidmaatschap kan op elk moment worden opgezegd, echter wordt de opzegging aan het 
eind van de desbetreffende verenigingsjaar pas bekrachtigd. De uiterste afmelddatum voor 
het lopende verenigingsjaar staat vermeld in het Huishoudelijk Reglement. Opzegging 
geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze is verplicht de 
ontvangst schriftelijk te bevestigen. 

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of 
oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehaal door het lid 
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

4. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen dan wel ontzetten:   
a. In de gevallen in de statuten genoemd;  
b. Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het 

lidmaatschap stellen; 
c. Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 

laten voortduren. 
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Artikel 8  
Donateurs  

1. De vereniging kent naast leden donateurs.  
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die 

zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur goedgekeurde 
bijdrage te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens 
de statuten zijn toegekend of opgelegd. 

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het 
geheel verschuldigd blijft.  

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  
  
Artikel 9 
Bestuur 

1. Het bestuur van de vereniging heet het algemeen bestuur, hierna te noemen ‘het bestuur’. 
2. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een praeses (voorzitter), een ab actis (secretaris) en 

een questor (penningmeester). De benoeming geschiedt per functie door de algemene 
ledenvergadering. 

3. Kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur of de leden. 
4. Een voordracht door de leden moet schriftelijk aan het bestuur worden verzocht door ten 

minste een tiende van de gewone leden met daarbij een wilsverklaring van het voorgedragen 
lid. Dit verzoek moet in het bezit zijn van het bestuur ten minste veertien dagen voor 
aanvang van de algemene ledenvergadering waarin de kandidaat-bestuursleden worden 
voorgedragen. 

5. De wissel van een nieuw bestuur door de algemene ledenvergadering voltrekt zich per de bij 
de installatie vermelde datum, welke is één juli. Deze installatie vindt plaats op de laatste 
algemene ledenvergadering van het verenigingsjaar. 

6. Bij installatie van een nieuw bestuur wordt het oude bestuur door de algemene 
ledenvergadering gedechargeerd, mits voldaan aan artikel 15 lid 4 van deze statuten. 

7. Tenminste tien dagen voor de te houden algemene ledenvergadering worden door het 
bestuur de namen van de kandidaten voor het bestuurslidmaatschap bekend gemaakt.  

8. Alle leden van het verkozen bestuur dienen schriftelijk in te stemmen met het te vormen 
bestuur. 

9. Het oude bestuur wordt ontheven van haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
Vereniging door het in functie treden van het nieuwe bestuur, artikel 15 lid 4 van deze 
statuten. 

10. Het bestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit 
oud-bestuursleden en ten hoogste één ander ouderejaars lid en/of een oud-lid. De Raad van 
Advies heeft tot taak het bestuur te adviseren, met name met betrekking tot beleidsmatige 
onderwerpen. De Raad van Advies kiest haar eigen leden. Als de Raad van Advies geen leden 
kent, worden nieuwe leden door het bestuur aangewezen.  

 
Artikel 10 
Ontslag van het bestuur 

1. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit 
daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde der geldig uitgebrachte 
stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

2. De bestuursleden zijn bevoegd, indien dringende, onvoorziene omstandigheden daartoe 
noodzaken, zelf hun ontslag te nemen.  
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3. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur door het eindigen van het lidmaatschap van 
de Vereniging.  

4. Elk bestuurslid treedt steeds één jaar na zijn installatie af. Het afgetreden bestuurslid is 
terstond herkiesbaar. 

 
Artikel 11 
Taken en bevoegdheden van het bestuur 

1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het bestuur belast met het besturen van 
de vereniging en met het vertegenwoordigen van de vereniging. Minimaal twee mensen 
vertegenwoordigen het bestuur.  

2. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot: 
a. Het aangaan van rechtshandelingen dan wel het verrichten van investeren van een 

bedrag of een waarde te boven gaande, zoals beschreven in het Huishoudelijk 
Reglement; 

b. Het huren dan wel het op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van 
registergoederen, voor een periode van langer dan één jaar;  

c. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vereniging bankkrediet wordt 
verleend; 

d. Het ter leen verstrekken van gelden, en het ter leen opnemen ervan, voor zover deze 
leningen in totaal en bedrag of een waarde te boven gaande, zoals beschreven in het 
Huishoudelijk Reglement; 

e. Het optreden in rechte, waaronder ook begrepen het voeren van arbitrale procedures.  
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 

doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden ingesteld.  
4. Het bestuur kan voor iedere functionaris in zijn midden een vervanger aanwijzen. Een 

bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.  
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden onder verantwoordelijkheid van de ab actis 

notulen opgemaakt.  
6. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de praeses 

omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.  
7. Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt bij meerderheid van stemmen. Indien de 

stemmen staken is het voorstel verworpen. 
8. De praeses, ab actis en questor en eventueel andere bestuursleden hebben de 

werkzaamheden en verantwoordelijkheden zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement. 
 
Artikel 12 
Algemene ledenvergadering 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks tussen de zes en nul weken voor het einde van het verenigingsjaar, wordt de 
jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. Het jaarverslag 
b. De rekening en verantwoording 
c. Het dechargeren van bestuursleden 
d. Het installeren van bestuursleden 
e. De begroting voor het komende verenigingsjaar 

3. Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.  
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Artikel 13 
Algemene ledenvergadering, de bijeenroeping 

1. De algemene ledenvergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door de ab actis van het 
bestuur, met inachtneming een termijn van minimaal acht dagen.  

2. Behalve de in artikel 12 genoemde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen 
worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit 
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste 
één vijfde van het aantal stemgerechtigde leden.   

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping 
ener algemene ledenvergadering binnen een termijn van zestien dagen. Indien aan het 
verzoek tot bijeenroeping binnen zestien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen 
geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan 
op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.  

4. De leden en leden van Raad van Advies worden uitgenodigd voor de algemene 
ledenvergadering.  

5. Het college van bestuur of een andere vertegenwoordiger van de Christelijke Hogeschool Ede 
wordt ook uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering. Er wordt geen 
stemrecht ontleent aan het college van bestuur of de vertegenwoordiging van de Christelijke 
Hogeschool Ede. 

 
Artikel 14 
Algemene ledenvergadering 

1. Een algemene ledenvergadering is niet geldig als er minder dan één vijfde van het aantal 
gewone leden aanwezig is.  

2. Indien de algemene ledenvergadering niet geldig verklaard is om de onder lid 1 genoemde 
reden, wordt er met een tussentijd van minimaal acht en maximaal zestien dagen een 
nieuwe algemene ledenvergadering, met dezelfde agenda en bijbehorende stukken 
uitgeschreven waarvoor de in lid 1 van dit artikel gestelde voorwaarde niet geldig is. 

3. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de Vereniging die niet 
geschorst zijn, tenzij in de desbetreffende vergadering de schorsing van dit lid besproken 
wordt, de vertegenwoordiging en voorts ieder die daartoe toestemming heeft gekregen van 
het bestuur of de algemene ledenvergadering.  

4. De Raad van Advies heeft geen stemrecht, maar wel een adviserende rol 
5. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te 

doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Een 
stemgerechtigd lid kan ter vergadering ten hoogste twee andere stemgerechtigde leden 
vertegenwoordigen. De volmachten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn, zulks ter 
beoordeling van de praeses van de betreffende vergadering.  

6. Volmachten zijn niet geldig voor onderwerpen waarvan de behandeling niet bekend is bij de 
volmachtgever.  

7. Stemming over zaken geschiedt mondeling en hoofdelijk. Stemming over personen geschiedt 
schriftelijk. De voorzitter van de vergadering of de algemene ledenvergadering kunnen 
anders beslissen. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt 
op voorstel van de voorzitter van de vergadering.  

8. Over alle voorstellen betreffende personen en zaken wordt beslist bij meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen, voor zover de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet anders 
bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is 
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering 
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of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  

 
Artikel 15 
Jaarverslag, rekening & verantwoording   

1. Het financiële jaar loopt van één juli tot en met dertig juni.  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige 

aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend.  

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 
twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering 
verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en inzage van 
de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.  

4. Na goedkeuring van het jaarverslag door de algemene ledenvergadering kan het bestuur 
gedechargeerd worden. Indien hier niet aan voldaan is, moet er binnen veertien dagen een 
nieuwe algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden waarin opnieuw het jaarverslag 
onder de hamer komt.  

 
Artikel 16 
Huishoudelijk reglement 

1. De vereniging kent een Huishoudelijk Reglement 
2. Vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de 

algemene ledenvergadering indien het bestuur dit voorstelt of indien dit schriftelijk wordt 
verzocht door tenminste één vijfde deel van de stemgerechtigde leden van de Vereniging. 
Een schriftelijk verzoek moet tenminste vier dagen voor de algemene ledenvergadering in 
het bezit zijn van de praeses.  

3. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in 
strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de Statuten, tenzij de afwijking door de wet 
of de Statuten wordt toegestaan.  

4. In de gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur.  

5. De algemene ledenvergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven 
omtrent. 
a. Leden 
b. Ereleden  
c. Bestuur 
d. Algemene ledenvergadering 
e. Geldmiddelen 
f. Commissies 
g. Alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.  

 
Artikel 17 
Statutenwijziging 

1. Tot wijziging van de Statuten kan slechts worden besloten door een algemene 
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden 
aanwezig is.  

2. Wijzigingen van één of meer van de artikelen 4 en 18 is niet mogelijk 
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Artikel 18 
Ontbinding en vereffening 

1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de 
Vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, waarin 
alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, genomen met tenminste die 
vierde van het aantal stemgerechtigde leden. 

2. Bij gebreke van het aantal stemgerechtigde leden kan ongeacht het aantal ter vergadering 
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, 
tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met 
een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

3. Bij de oproeping tot de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen worden 
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de Vereniging te ontbinden. De 
termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen 
bedragen.  

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aangezien geen vereffenaars zijn aangewezen, 
geschiedt de vereffening door het bestuur. 

5. De algemene ledenvergadering stelt de bestemming vast van het batig saldo van de 
vereniging, overeenkomstig artikel 3 van de statuten. 

6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van 
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 
worden toegevoegd "in liquidatie". 

7. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de 
vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan 
de registers waar de vereniging is ingeschreven. 

 
Artikel 19 
Slotbepaling  

1. Statuten, Huishoudelijk Reglement en besluiten genomen door de algemene 
ledenvergadering of het bestuur zijn bindend voor alle leden.  

2. Over overige zaken die niet in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen, 
wordt besloten door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering.  


