1

STATUTEN PERSONEELSVERENIGING FOQUS
Art.

1.

De personeelsvereniging FOQUS is gevestigd te Apeldoorn en opgericht op
1 december 2004.

Art.

2.

Het doel van de vereniging is de onderlinge saamhorigheid te bevorderen door
middel van allerlei activiteiten zoals sport, recreatie, bijeenkomsten e.d.

Art.

3.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art.

4.

De vereniging bestaat uit leden, donateurs en ereleden.
a. Leden kunnen zijn:
1) Allen die werkzaam zijn bij de Belastingdienst.
2) Allen die werkzaam zijn geweest binnen de belastingdienst en zijn vertrokken
in verband met pensioen, gebruikmaking van de VUT-regeling of
gebruikmaking van de FPU-regeling.
Ook bij overplaatsing binnen de Belastingdienst kan men lid blijven.
3)

De partner van een overleden ( ex ) ambtenaar die lid was van de
personeelsvereniging.

b. Donateurs kunnen zijn:
Allen die de vereniging met een vrijwillige, vaste bijdrage per jaar
begunstigen. Aan de donatie kunnen geen rechten worden ontleend.
c. Ereleden kunnen worden:
Allen die zich voor de vereniging op een bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt.
De voordracht geschiedt door het bestuur of door tenminste 5 leden.
Ereleden worden door het bestuur benoemd.
Art.

5.

Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand waarin men zich als lid
aanmeldt bij het bestuur.
Het lidmaatschap eindigt door:
a)
Schriftelijke opzegging bij de secretaris.
b)
Overlijden ( de eventuele partner kan lid worden ).
c)
Royement.
Tot restitutie van de contributie wordt niet overgegaan.

Art.

6.

Een lid kan geroyeerd worden wanneer:
1)
De verplichtingen jegens de vereniging ook na herhaalde aanmaning niet
wordt nagekomen .
2)
De goede naam van de vereniging in opspraak wordt gebracht.

Art.

7.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, giften e.d.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Verhoging of verlaging van de contributie
kan slechts geschieden door een algemene ledenvergadering met gewone
meerderheid van stemmen. De donatie is vrijwillig doch moet tenminste € 6,00 per
jaar bedragen.

Art.

8.

De contributie wordt jaarlijks in januari geïnd door middel van automatische
incasso. Maakt men geen gebruik van de automatische incasso dan dient het lid er
zorg voor te dragen dat de contributie uiterlijk 31 januari is voldaan. Bij aanmelding
vindt voor het lopende jaar geen naheffing plaats van contributie. Evenmin vindt bij
opzegging restitutie/verrekening plaats van de nog niet verstreken maanden.
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Art.

9.

a.

Het bestuur bestaat uit minimaal 6 leden die de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt en die door de algemene ledenvergadering uit de leden
zoals genoemd onder art. 4a worden gekozen. Ten hoogste twee leden die
niet in actieve dienst zijn kunnen zitting hebben in het bestuur.

b.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.

c.

Bestuursbeslissingen worden genomen door stemming tijdens de reguliere
bestuursvergadering(en). Bij gelijke stemming is de stem van de voorzitter
doorslaggevend. In urgente gevallen, indien niet kan worden gewacht tot een
bestuursvergadering, is het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) van de vereniging bevoegd te beslissen.

d.

Tot de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door het bestuur
of door ten minste 5 leden kandidaten worden gesteld voor de functie van
bestuurslid.

e.

Bestuursleden worden ongeacht de wijze waarop zij kandidaat zijn gesteld
gekozen met gewone meerderheid van stemmen.

Art.

10.

Elk jaar treden tenminste 2 bestuursleden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter is hiervan uitgezonderd.

Art.

11.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Ter vervanging bij afwezigheid van voornoemde functionarissen
worden zij waargenomen door de vice voorzitter, 2 e secretaris en 2 e penningmeester.

Art.

12.

Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het beheer van haar
eigendommen en de behartiging van haar belangen.

Art.

13.

De hoogste macht in de vereniging is algemene ledenvergadering.

Art.

14.

Jaarlijks zal uiterlijk 4 maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene
ledenvergadering worden gehouden.
Buitengewone algemene ledenvergaderingen kunnen worden gehouden zo dikwijls
het bestuur zulks wenselijk acht of tenminste 20 stemgerechtigde leden dit schriftelijk,
met opgaaf van redenen en de te behandelen punten, aan het bestuur verzoeken.
Het bestuur is verplicht binnen een maand aan zodanig verzoek gevolg te geven.

Art.

15.

In de in het vorige lid bedoelde algemene ledenvergadering brengt de secretaris
verslag uit van het verenigingsleven over het afgelopen verenigingsjaar en legt de
penningmeester rekening en verantwoording af van het financiële beheer over het
jaar. De vaststelling van de rekening behoeft de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering en wordt ten bewijze van deze goedkeuring door de voorzitter en
de penningmeester getekend.

Art.

16.

a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste 10 dagen, de dag van oproeping en
die van de vergadering niet meegerekend.
De bijeenroeping geschiedt in het verenigingsblad of middels een aan alle led en te
zenden schriftelijke kennisgeving, onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
b. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, ereleden en
donateurs.
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c. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen do or een
schriftelijk gemachtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan
uitbrengen.

d..Stemgerechtigd zijn alle leden voor zover zij niet ten tijde van de vergadering zijn
geschorst.
e. De algemene ledenvergadering is ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden bevoegd besluiten te nemen.
Art.

17.

De besluiten van de algemene ledenvergadering worden bij gewone meerderheid van
stemmen genomen voor zover deze statuten niet anders bepalen. Stemming over
zaken geschiedt mondeling.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Bij mondelinge stemming tellen de voorzitter en de secretaris de stemmen. Bij staking
der stemmen wordt een herstemming gehouden.
Indien bij herstemming de stemmen opnieuw staken, dan is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Art.

18.

Ter controle van de financiën van de vereniging wordt door de algemene
ledenvergadering een uit tenminste 2 leden en 1 plaatsvervangend lid bestaande
kascommissie benoemd. Elk jaar treedt een lid van de kascommissie af. Dit lid is niet
direct herkiesbaar.

Art.

19.

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts op een algemene
ledenvergadering worden genomen en moeten om geldig te zijn met meerderheid van
2/3 der uitgebrachte geldige stemmen worden genomen.

Art.

20.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het (dagelijks) bestuur
Onlosmakelijk verbonden met de statuten is het huishoudelijk regelement. Hierin is
een nadere uitwerking opgenomen van bepalingen betreffende deze statuten.

Art.

21.

Deze statuten treden in werking onmiddellijk nadat ze door de ( buitengewone )
algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd.
( Aldus gewijzigd en vastgesteld op de buitengewone algemene ledenvergadering van
19 november 2020 )

