Conceptstatuten Vereniging LOVUM
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
Artikel 1

1. De vereniging is genaamd Landelijk OVerleg Universitaire Medezeggenschap
LOVUM), hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente _________.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de
Kamer van Koophandel.

Duur

Artikel 2

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3. De vereniging is opgericht op _____________.

Doel
Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel het op landelijk niveau behartigen van de
gezamenlijke belangen van de universitaire medezeggenschap alsmede het
bevorderen van de medezeggenschap van personeel en studenten tezamen aan
de universiteiten.
2. De medezeggenschap wordt uitgeoefend binnen de afzonderlijke universiteiten.
3. De vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer door:
a. Het formuleren van adviezen;
b. Deel te nemen aan discussies over het functioneren van de
medezeggenschap en de problemen van de medezeggenschap in de
verschillende universiteiten;
c. Discussies te entameren over het functioneren van de medezeggenschap
en de problemen van de medezeggenschap in de verschillende
universiteiten;
d. Als platform te fungeren voor ervaringsuitwisseling en discussie voor
lokale medezeggenschapsorganen;
e. Als gesprekspartner en aanspreekpunt te fungeren voor externe partijen,
zoals het ministerie van onderwijs en de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten;
f. Te rapporteren en te publiceren over haar bevindingen aangaande het
functioneren van de medezeggenschap.

Lidmaatschap

1

Artikel 4

1. Leden kunnen slechts zijn de Gezamenlijke Vergadering van Nederlandse
universiteiten met een gedeeld medezeggenschapsstelsel en Universiteitsraden
van Nederlandse universiteiten met een ongedeeld medezeggenschapsstelsel.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als lid zijn toegelaten blijkens een door het bestuur onmiddellijk
na het verzoek afgegeven verklaring. Het bestuur is verplicht een ieder die
voldoet aan het bepaalde in het eerste lid, onmiddellijk als lid toe te laten tenzij
betrokkene eerder als lid is geroyeerd.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de
algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door opzegging door het lid;
b. Door opzegging door de vereniging;
c. Door ontzetting;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur
slechts schriftelijk worden gedaan en met opgave van redenen.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging door het bestuur kan
wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op 1
november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
over het voorgaande kalenderjaar heeft voldaan, voorts wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten van artikel 4 lid 1 te voldoen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
kennelijk in strijd met de statuten van de vereniging, reglementen of besluiten
van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
a. Het bestuur besluit over ontzetting uit het lidmaatschap;
b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met
opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld;
c. Van een door tot het bestuur besloten ontzetting kan het lid binnen een
maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep
gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep wordt de ontzetting uit het lidmaatschap opgeschort
tot aan het besluit van de algemene ledenvergadering omtrent de
ontzetting.

Contributies
Artikel 6

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
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Algemene ledenvergaderingen:
Artikel 7

1. De algemene ledenvergadering bestaat uit afgevaardigden van de leden.
2. Elke Gezamenlijke Vergadering en Universiteitsraad die lid is van de vereniging
heeft het recht twee personen uit zijn eigen geledingen af te vaardigen: één
namens de personeelsgeleding en één namens de studentengeleding.
3. Afgevaardigden van de leden dienen ten genoegen van het bestuur van de
vereniging hun hoedanigheid aan te tonen.
4. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de twee afgevaardigden
genoemd in lid 2 alsook de ambtelijke secretaris van elk lid en diegenen die
daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
5. De algemene ledenvergadering kan besluiten nemen, indien ten minste de helft
van de leden van de algemene ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is.
6. Ieder lid van de vereniging heeft twee stemmen.
7. Deze stemmen kunnen ter vergadering worden uitgebracht:
a. Door de twee afgevaardigden bedoeld in lid 2, of
b. Door één afgevaardigde indien deze ten genoegen van het bestuur
schriftelijk aantoont dat hij beide geledingen van de als lid aangesloten
medezeggenschapsraad vertegenwoordigt.
8. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn stemmen.

Artikel 8

1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur
of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter.
2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de ambtelijke secretaris. Deze notulen wordt in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 9

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen.
2. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden digitaal te zenden
schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
3. Per kalenderjaar wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden,
uiterlijk zes maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken
in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering over.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden van de algemene
ledenvergadering als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der
stemmen in de algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het
3

bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken na indiening van het verzoek.

Artikel 10

1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
2. Er wordt gestreefd naar consensus binnen de vereniging. Als dit niet mogelijk is,
wordt een besluit genomen krachtens lid 3 of 4 van dit artikel.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders
bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen
worden niet tot het totaal van uitgebrachte stemmen gerekend. Bij het staken van
de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meeste van de
uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Blanco stemmen worden niet tot het
totaal van uitgebrachte stemmen gerekend. Indien niemand de meerderheid
heeft gekregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee
kandidaten die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben
verkregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Indien bij de tweede stemming de
stemmen staken, beslist het lot.

Bestuur

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen, die door de algemene
ledenvergadering worden verkozen uit de leden van de algemene
ledenvergadering.
2. In het bestuur zitten ten minste één afgevaardigde van een studentgeleding en
één afgevaardigde van een personeelsgeleding. Als geen afgevaardigde van een
studentgeleding beschikbaar is, wordt een afgevaardigde van een
personeelsgeleding gekozen uit de algemene ledenvergadering.
3. Geen bestuurslid mag afkomstig zijn uit een centrale medezeggenschapsorgaan
van dezelfde universiteit als een ander bestuurslid.
4. De leden van het bestuur wijzen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.
5. De zittingstermijn voor niet-student-leden van het bestuur is twee jaar. Voor
student-leden is de zittingstermijn één jaar.
6. Ieder bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, mits zij nog lid zijn van de
algemene ledenvergadering.
7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien
zij daartoe termen aanwezig acht.
8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin in de vacature(s)
wordt voorzien.

Artikel 12
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1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur bereidt de besluiten van de algemeen ledenvergadering voor, voert
deze besluiten uit en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn
benoemd.
4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als hoofdelijk (mede)schuldenaar
verbindt.

Artikel 13

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, neemt een ander bestuurslid deze
taak over.

Ambtelijke secretaris
Artikel 14

Het bestuur en de algemene ledenvergadering worden ondersteund door een ambtelijk
secretaris.
Statutenwijziging
Artikel 15

1. De statuten van de vereniging worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene
ledenvergadering.
2. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee-derde van het aantal
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet tot het totaal van
uitgebrachte stemmen gerekend.
4. Is het in artikel 7 lid 5 vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd,
dan wordt uiterlijk zes weken later een algemene ledenvergadering
bijeengeroepen. Ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden en derhalve in
afwijking van het in artikel 7 lid 5 bepaalde, maar met ten minste twee-derde der
geldig uitgebrachte stemmen, kan een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit
artikel worden genomen. Blanco stemmen worden niet tot het totaal van
uitgebrachte stemmen gerekend.
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5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
6. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging unaniem wordt genomen.
7. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt beschouwd als een wijziging
van de statuten. De vereffening geschiedt door het bestuur. Bij een besluit tot
ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald door de
algemene ledenvergadering.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 16

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en
wijzigen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze
statuten.

Slotbepaling
Artikel 17

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Voor gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist de algemene ledenvergadering.
3. In afwijking van het gestelde in voorgaand lid kan het bestuur in spoedeisende
gevallen voorzien.
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