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STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam De Nieuwe Kring.
2. Zij is gevestigd te Aerdenhout (gemeente Bloemendaal).
Doel
Artikel 2.
1. De vereniging (die gesticht is op de beginselen van vrijheid en
verdraagzaamheid) draagt geen dogmatisch karakter en heeft ten doel
het geestelijk, godsdienstig en zedelijk leven te bevorderen.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen van
activiteiten op het gebied van filosofie, religie en levensbeschouwing, op
het gebied van kunst, cultuur en wetenschap en rond onderwerpen van
maatschappelijk belang, alles op basis van vrijheid en verdraagzaamheid.
Duur
Artikel 3.
De vereniging is op negentien december negentienhonderd drie-entwintig
opgericht voor een tijdvak van negenentwintig jaar en zes maanden.
De duur van de vereniging werd vervolgens met ingang van achttien december
negentienhonderd drie-envijftig verlengd met een tijdvak van nogmaals
negenentwintig jaar en zes maanden.
Artikel 4.
De vereniging wordt thans voortgezet voor onbepaalde tijd.

Leden en begunstigers
Artikel 5.
Als leden der vereniging kunnen worden ingeschreven allen die instemmen met
haar doel. De aanmelding als lid heeft plaats middels een ondertekende, bij het
bestuur ingediende verklaring, dat men als lid wenst toe te treden.
Artikel 6.
Donateurs zijn zij die, zonder het lidmaatschap te aanvaarden, zich tot een
jaarlijkse bijdrage verbinden.
Artikel 7.
Omtrent de toelating als lid beslist het bestuur.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging; en
d. ontzegging namens de vereniging.
2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden per het einde van het
verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken;
bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het volgende verenigingsjaar.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur wanneer
een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten
aan het lidmaatschap gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting namens de vereniging geschiedt door het bestuur wanneer
het lid handelt in strijd met de statuten, het Huishoudelijk Reglement of
besluiten der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Tegen een besluit tot opzegging of ontzetting namens de vereniging staat
het betrokken lid binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving

van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Dit beroep
geschiedt middels aangetekend schrijven aan het bestuur, dat alsdan
verplicht is binnen veertien dagen een buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen. Hangende dit beroep is het betrokken lid
geschorst.
6. In geval van opzegging of ontzegging namens de vereniging eindigt het
lidmaatschap met ingang van de dag dat dit besluit onherroepelijk blijkt.
Geldmiddelen
Artikel 9.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies en entreegelden
der leden, collecten, legaten, donaties en toevallige baten.
Contributie en bijdrage
Artikel 10.
1. De leden zijn een minimum-contributie verschuldigd, welke van jaar tot
jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Ook de minimum
bijdrage van donateurs wordt jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld.
2. Donateurs betalen geen contributie.
Bestuur
Artikel 11.
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit
tenminste vijf leden, van wie drie de functie vervullen van respectievelijk
voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het bestuur
worden voor de tijd van drie jaar door de jaarlijkse algemene vergadering
uit haar midden gekozen; aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.
2. Wanneer het aantal leden van het bestuur daalt beneden het in lid 1
genoemd minimum, blijven de nog in functie zijnde leden een bevoegd
college vormen, totdat in de eerstvolgende algemene vergadering het
aantal op tenminste vijf wordt gebracht.

Artikel 12.
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging en is binnen het
doel van de vereniging bevoegd tot het verrichten van alle daden van
beheer en beschikking.
2. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt
voor een derde of zich tot zekerheidstelling van een derde verbindt. Op
het ontbreken van de goedkeuring kan door de vereniging tegen derden
en door derden tegen de vereniging een beroep worden gedaan.
3. Voor het verrichten van andere handelingen kan het huishoudelijk
reglement de in lid 1. van dit artikel omschreven bestuursbevoegdheid
beperken.
Deze beperkingen kunnen evenwel aan derden nimmer worden
tegengeworpen.
Vertegenwoordiging
Artikel 13.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretaris dan wel de voorzitter tezamen met de
penningmeester.
Verenigings- en boekjaar
Artikel 14.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
Algemene vergaderingen
Artikel 15.
1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Aerdenhout
(gemeente Bloemendaal), tenzij in de oproeping tot de vergadering
anders wordt bepaald. Als voorzitter van de vergadering treedt op de
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voorzitter van het bestuur en als notularis de secretaris van het bestuur,
tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Oproepingen tot de algemene vergadering dienen schriftelijk te
geschieden door het bestuur met inachtnemeing van een termijn van
tenminste veertien dagen; de oproeping dient de agenda van de
betreffende vergadering te bevatten.
Tenzij de statuten anders bepalen, besluit de vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen; indien bij een besluit over zaken de
stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, terwijl,
indien bij een besluit omtrent personen de stemmen staken, herstemd
wordt tussen hen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op
zich verzamelden; indien bij de tweede stemming wederom de
stremmen staken, beslist het lot wie als verkozen geldt.
Tenzij een besluit bij acclamatie tot stand komt vinden stemmingen over
zaken mondeling plaats, terwijl stemmingen omtrent personen
schriftelijk dienen te geschieden.
Blanco stemmen en ongeldige uitgebrachte stemmen worden geacht
niet te zijn uitgebracht; zij tellen niet mee bij de berekening van een
eventueel quorum.
Van het verhandelde in iedere algemene vergadering worden notulen
gehouden, welke door de voorzitter en de notularis worden
ondertekend.

Artikel 16.
1. Vóór één juli wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden:
a. zo dikwijls als het bestuur dit nodig of gewenst oordeelt;
b. wanneer door tenminste tien leden gezamenlijk een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek bij het bestuur wordt ingediend,
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. het bestuur is verplicht binnen veertien dagen aan het in lid 2 bedoeld
verzoek gevolg te geven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze als in de statuten is
omschreven.

Rekening en verantwoording
Artikel 17.
1. In de jaarlijkse algemene vergadering brengt het bestuur onder meer
verslag uit over haar verrichtingen in het afgelopen verenigingsjaar en
doet - onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten
(hierna te noemen: "de jaarstukken") - rekening en verantwoording over
het in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel beheer.
2. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt
tot décharge van de penningmeester voor zijn financieel beheer in het
betreffende boekjaar.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 18.
De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen,
waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten, en waarin
nadere regels worden gegeven omtrent de rechten en verplichtingen der
leden, de werkzaamheden van het bestuur en alle verdere onderwerpen,
waarvan de regeling gewenst is.
Statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement
Artikel 19.
1. Een besluit tot wijziging van deze statuten en van het in artikel 18
bedoelde Huishoudelijk Reglement kan slechts worden genomen in een
algemene vergadering met ten minste twee/derde deel der uitgebrachte
stemmen.
2. Wanneer in een algemene vergadering een dergelijk voorstel aan de
orde komt, moet de woordelijke tekst van dat voorstel in de oproeping
tot die vergadering worden vermeld, dan wel dient de oproeping de
mededeling te bevatten, dat een afschrift van het voorstel van de dag
van de bijeenroeping tot de vergadering af tot en met de dag van de
vergadering op het secretariaat van de vereniging voor de leden ter
inzage ligt.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en Liquidatie
Artikel 20.
1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten in een
algemene vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van de
leden aanwezig is, met tenminste twee/derde deel der uitgebrachte
stemmen.
2. Wanneer een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 aan
de orde komt, minder dan drie/vierde gedeelte van de leden aanwezig
is, wordt een tweede vergadering uitgeschreven, welke tenminste vier
en ten hoogste acht weken na de datum van de eerste vergadering moet
worden gehouden en in welke vergadering, ongeacht het aantal alsdan
aanwezige leden, het betrokken voorstel kan worden aangenomen mits
met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen.
3. Het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 21.
1. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het
bestuur, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. Een na de vereffening van de zaken van de vereniging eventueel
aanwezig liquidatiesaldo zal worden aangewend tot die doeleinden,
welke het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oMede in verband met de invoering van het nieuwe Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek is inde Algemene Vergadering van negen december negentienhonderd negenenzeventig besloten de statuten van de vereniging te wijzigen
en geheel opnieuw vast te stellen. Van deze opnieuw vastgestelde Statuten is
een notariële akte opgemaakt op 20 december 1979 door Mr Jan Marie Bast,
notaris te Aerdenhout (gem. Bloemendaal).
In de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 april 2013 is de naam van
de vereniging - voorheen "De Religieuze Kring" - gewijzigd in "De Nieuwe
Kring". De artikelen 1 en 2 van de Statuten zijn overeenkomstig aangepast.

