STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging en draagt de
naam “Toonkunst Arnhem.”

BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 2.
Voor de toepassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt
verstaan onder:
1. de vereniging: Toonkunst Arnhem
2. het bestuur: het bestuur van Toonkunst Arnhem;
3. de algemene ledenvergadering: de algemene vergadering van de leden
van de vereniging;
4. het verenigingsjaar: het kalenderjaar.

DOEL
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel de bevordering der Toonkunst.

MIDDELEN
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder meer:
1. het geven van muziekuitvoeringen, met name van koormuziek;
2. het in stand houden van een zangkoor;
3. het steunen van muziekuitvoeringen in algemene zin, van muziekscholen
en van muziekonderwijs;
4. het stimuleren van de muziekbeoefening in het algemeen;
5. het toepassen van alle middelen die ter bereiking van het doel nuttig
kunnen zijn.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Leden van de vereniging zijn:
a. gewone leden;
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b. ereleden; dit zijn personen die vanwege hun bijzondere verdiensten
voor de vereniging op voorstel van het bestuur of van ten minste
vijftien leden door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd;
c. leden van verdienste; dit zijn personen die door de vereniging als
zodanig zijn benoemd en die zich als lid bij de vereniging hebben
laten inschrijven;
d. projectleden; dit zijn personen die geen gewoon lid van de
vereniging zijn. Zij schrijven zich in voor deelname aan één project
of concert. In geval een projectlid aan het concert volgend op het
project waaraan is deelgenomen wil meedoen dan dient deze
persoon gewoon lid te worden. Een juiste koorbalans is mede
bepalend voor het al of niet toelaten van een projectlid. Voor een
concert zullen maximaal twee projectleden per stemsoort worden
toegelaten.
2. Inschrijving als lid kan op ieder tijdstip in de loop van het verenigingsjaar
plaatshebben.
3. Inschrijving als gewoon lid, projectlid of als lid van verdienste geschiedt
door het bestuur. Voor de inschrijving als gewoon lid, projectlid of als lid
van verdienste is een gunstige uitslag vereist van de in het Huishoudelijk
Reglement omschreven stemproef. Weigert het bestuur de aangevraagde
inschrijving, dan heeft de aanvrager, behalve in het geval van een
ongunstige uitslag van de genoemde stemproef, via het bestuur binnen
een maand na ontvangst van het bericht van bezwaar, recht van beroep
op de algemene ledenvergadering.

CONTRIBUANTEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 6.
1. Gewone leden zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie;
de andere leden zijn daarvan vrijgesteld. Bij Huishoudelijk Reglement kan
worden vastgesteld in welke termijnen die betaling dient te geschieden en,
dat in bepaalde gevallen een reductie op de contributie kan worden
verleend. Projectleden zijn verplicht de helft van de jaarcontributie te
betalen.
2. Natuurlijke en rechtspersonen die jaarlijks of ineens een door de algemene
ledenvergadering te bepalen minimumbijdrage betalen, kunnen als
begunstiger van de vereniging worden ingeschreven. Tot de begunstigers
worden in ieder geval gerekend donateurs van de vereniging, wier rechten
worden beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur is
gerechtigd begunstigers aan de hand van nader vast te stellen criteria aan
te duiden met andere benamingen (zoals “hoofdsponsor”, “sponsor”,
“vriend”, etc.) en daaraan privileges te verbinden. Onverminderd het
bepaalde in het Huishoudelijk Reglement kan de inschrijving als
begunstiger te allen tijde door schriftelijke opzegging worden beëindigd.
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BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1 Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging door het lid vóór één april of één oktober van
het lopend verenigingsjaar bij de secretaris, bij gebreke waarvan
het lidmaatschap is verlengd voor de duur van de volgende zes
maanden.
b. schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze geschiedt door het
bestuur in de volgende gevallen:
i. wanneer een lid de verschuldigde contributie niet heeft
voldaan binnen de in het Huishoudelijk Reglement bepaalde
termijn en vervolgens in gebreke blijft ook na aanmaning het
verschuldigde te betalen;
ii. wanneer voor een gewoon lid of een lid van verdienste de in
het Huishoudelijk Reglement nader geregelde periodieke
stemproef tot een onherroepelijke ongunstige uitslag heeft
geleid;
iii. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de
vereniging, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst
van de schriftelijke kennisgeving beroep open op de algemene
ledenvergadering, behalve in het geval van een ongunstige
uitslag van de in lid 1 sub b onder ii van dit artikel bedoelde
stemproef, in welk geval de mogelijkheid tot beroep geregeld is
via de aanvraag van een tweede stemproef, die beslissend is.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
c. ontzetting, indien het lid handelt in strijd met de Statuten of
Huishoudelijk Reglement van de vereniging of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur draagt in een met redenen
omkleed voorstel aan de algemene ledenvergadering een lid voor
ontzetting voor. In afwachting van de beslissing door de algemene
ledenvergadering kan het bestuur het lid schorsen. Het betrokken
lid wordt ten spoedigste, met opgave van redenen, schriftelijk van
het besluit in kennis gesteld.
d. overlijden van het lid.
2 Wanneer voor een erelid de in het Huishoudelijk Reglement nader
geregelde periodieke stemproef tot een onherroepelijke ongunstige uitslag
heeft geleid, blijft betrokkene erelid, echter ontdaan van stemrecht in de
algemene ledenvergadering en van het recht deel te nemen aan repetities
en uitvoeringen.
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ORGANEN
Artikel 8.
De organen van de vereniging zijn:
1. de algemene ledenvergadering;
2. het bestuur;
3. het dagelijks bestuur;
4. commissies en afvaardigingen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9.
1. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden. Geschorste
leden hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering. Slechts
indien de algemene ledenvergadering een bestuursvoorstel tot ontzetting
van een lid uit het lidmaatschap behandelt, heeft dat lid ondanks een
schorsing toegang gedurende de behandeling van dat agendapunt. Het
wordt in de gelegenheid gesteld zijn zaak te bepleiten, maar heeft ter zake
geen stemrecht.
2. Het bestuur heeft het recht anderen dan leden toe te laten tot de
algemene ledenvergadering en hun spreektijd te verlenen. Aan ten minste
vijftien stemgerechtigde leden op een algemene ledenvergadering komt
hetzelfde recht toe.

BESTUUR
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden.
2. De leden worden gekozen uit en door de algemene ledenvergadering. De
voorzitter wordt in functie gekozen; deze functie is onverenigbaar met
enige andere functie in het bestuur.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een
secretaris, een penningmeester, een bibliothecaris en een
koorcommissaris. De functie van plaatsvervangend voorzitter kan
gecombineerd worden met een van de andere in dit lid genoemde functies.
4. Nadere regels betreffende benoeming en aftreden worden gegeven in het
Huishoudelijk Reglement.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 11.
Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
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COMMISSIES EN AFVAARDIGINGEN
Artikel 12.
1. De vereniging kent vaste commissies en commissies ad hoc.
2. De vaste commissies zijn:
a. de koorcommissie, aangesteld door het bestuur;
b. de kascommissie, gekozen door de algemene ledenvergadering,
bestaande uit niet-bestuursleden.
3. De commissies ad hoc kunnen naar behoefte door het bestuur worden
ingesteld. Het bestuur doet van de instelling en van de taak van deze
commissies mededeling aan de leden.
4. Afvaardigingen in besturen en commissies buiten verenigingsverband
worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering
benoemd.
5. Het bestuur wijst jaarlijks de afvaardiging aan die de vereniging in de
algemene vergadering van de Vereniging Toonkunst Nederland
vertegenwoordigt.
6. Tot commissieleden en afgevaardigden kunnen zowel leden van het
bestuur als de overige leden worden benoemd.

TAKEN
Artikel 13.
De algemene ledenvergadering heeft tot taak:
1. de vaststelling en de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement;
2. de vaststelling van de jaarlijkse begroting en van de door het bestuur
voorgelegde jaarrekening, inclusief balans;
3. verkiezing van het bestuur;
4. verkiezing van de leden der kascommissie;
5. de vaststelling van de door het bestuur voorgestelde jaarlijkse contributie
van de leden en van de minimumbijdrage van de donateurs;
6. de beoordeling van het door het bestuur gevoerde beleid.
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Artikel 14.
Het bestuur heeft tot taak:
1 het besturen van de vereniging; bij Huishoudelijk Reglement worden
nadere regels aangaande de taakverdeling binnen het bestuur gegeven;
2 het nemen van initiatieven om het bereiken van het in artikel 3 van deze
Statuten genoemde doel van de vereniging te bevorderen;
3 het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten waartoe de algemene
ledenvergadering bevoegd is;
4 het uitbrengen van een jaarverslag aan de algemene ledenvergadering;
5 het opstellen van de begroting en de jaarrekening, inclusief balans;
6 het verrichten van al datgene dat voor een goede gang van zaken nodig is.
Artikel 15.
1 Het dagelijks bestuur heeft tot taak:
a. het voeren van het dagelijks beheer;
b. de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.
2 Voor het aangaan van financiële verplichtingen boven een in het
Huishoudelijk Reglement te noemen bedrag, voor het voeren van
processen waarin de vereniging als eiseres optreedt, voor het aangaan van
vaststellingsovereenkomsten en voor het kopen, vervreemden en
bezwaren van registergoederen of het vestigen van enig zakelijk recht
hierop, voor het aangaan van geldleningen en borgstellingen, en voor de
overige in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek genoemde
rechtshandelingen, behoeft het dagelijks bestuur de goedkeuring van het
bestuur.
3 Het dagelijks bestuur tekent de van het bestuur uitgaande stukken. Voor
het verrichten van betalingen en het in ontvangst nemen van gelden der
vereniging en het geven van kwijting daarvoor, is, krachtens te geven
volmacht, de handtekening van de penningmeester voldoende. Bij het
voeren van de gangbare correspondentie van een niet contractueel
karakter is de handtekening van de secretaris voldoende.
4 Het dagelijks bestuur kan een lid van een vaste commissie of van een
commissie ad hoc, onder verantwoordelijkheid van de penningmeester,
belasten met financieel beheer met inachtneming van het gestelde in de
leden 2 en 3 van dit artikel.
Artikel 16.
1 De koorcommissie heeft tot taak het zorgen voor een goede gang van
zaken bij de repetities en de uitvoeringen van het koor.
2 De kascommissie heeft tot taak het onderzoek van de jaarrekening,
inclusief balans, en de verslaglegging daarvan aan de algemene
ledenvergadering. Zij wordt uiterlijk veertien dagen voor de algemene
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ledenvergadering, waarop de jaarrekening van de vereniging wordt
behandeld, door de penningmeester in staat gesteld die financiële
bescheiden in te zien, die de kascommissie wil inzien.
3 De taken van de commissies ad hoc worden bij de installatie door het
bestuur vastgesteld en schriftelijk aan de commissieleden ter kennis
gebracht.

BEVOEGDHEDEN
Artikel 17.
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door
de wet of de Statuten aan het bestuur of aan een der andere organen der
vereniging zijn opgedragen.
Artikel 18.
1 Bij muziekuitvoeringen stelt het bestuur de toegangsprijzen vast. Bij
Huishoudelijk Reglement wordt bepaald aan welke personen het bestuur
vrijstelling van betaling van de toegangsprijs of een reductie daarop kan
verlenen.
2 Het bestuur is bevoegd bij overbezetting van één of meer van de
zanggroepen sopranen, alten, bassen of tenoren een ledenstop voor die
zanggroepen in te voeren. Van de invoering en van de opheffing van deze
ledenstop doet het bestuur mededeling aan de leden.

VERGADEREN
Artikel 19.
1 Ten minste tweemaal per verenigingsjaar en vóór één mei en vóór één
november wordt onder leiding van de voorzitter of diens plaatsvervanger
een algemene ledenvergadering gehouden.
2 Tijdens de voorjaarsvergadering worden in ieder geval behandeld, waartoe
de bewuste stukken bij de oproeping worden gevoegd:
1 het jaarverslag van de secretaris;
2 de jaarrekening, inclusief balans, en de definitieve begroting voor
het lopende jaar.
3 Tijdens de najaarsvergadering wordt de voorlopige begroting voor het
komende jaar, inclusief de contributie voor het komende jaar vastgesteld.
Artikel 20.
Het bestuur belegt bovendien – naast de reguliere algemene vergadering
bedoeld in artikel 19 lid 1 van deze Statuten – een algemene
ledenvergadering zo dikwijls als het dit nodig acht dan wel daartoe door de
wet of de Statuten verplicht is.
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Artikel 21.
Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering te beleggen
binnen vier weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe,
afkomstig van ten minste één tiende gedeelte van de in de algemene
ledenvergadering stemgerechtigde leden. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de
leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
Artikel 22.
1 De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste zeven
dagen.
2 In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld in de
agenda. Daarbij worden in ieder geval de notulen van de vorige algemene
ledenvergadering gevoegd.
3 Tot uiterlijk drie dagen vóór een algemene ledenvergadering kunnen leden
voorstellen tot aanvulling van de agenda indienen bij het bestuur. Over
deze voorstellen beslist de algemene ledenvergadering.
Artikel 23
1. In de algemene ledenvergadering heeft ieder lid van de vereniging één
stem, zij het met inachtneming van de beperking van het stemrecht in
artikel 7 lid 2 van deze Statuten. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Eén lid kan ter vergadering voor
maximaal één ander lid een stem uitbrengen.
2. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, voor zover in deze
Statuten of in het Huishoudelijk Reglement niet anders is bepaald.
3. Over verkiezingen van personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de
vergadering unaniem een schriftelijke stemming onnodig acht. Over elke
vacature wordt afzonderlijk gestemd. Indien bij een eerste stemming over
één kandidaat geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt
herstemming plaats. Staken de stemmen, dan wordt de voordracht geacht
verworpen te zijn en zal getracht worden voor de betreffende vacature een
nieuwe kandidaat te vinden. De procedure bij stemming over twee of meer
kandidaten voor dezelfde vacature is gelijk aan de bovenstaande met dien
verstande dat bij staken der stemmen het lot beslist.
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4. Over zaken wordt mondeling gestemd. Schriftelijke stemming vindt plaats
wanneer vijf leden hiertoe een verzoek indienen. Bij het staken van
stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
5. Blanco stemmen tellen voor het behalen van een meerderheid niet mee.
6. Bij Huishoudelijk Reglement wordt geregeld hoe de kandidaatstelling ten
behoeve van de verkiezing van bestuursleden geschiedt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24.
Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement
geeft nadere bepalingen met betrekking tot het beheer en de organisatie van de
vereniging. Deze bepalingen mogen niet in strijd zijn met deze Statuten of de
wet. In het Huishoudelijk Reglement kunnen bepalingen worden opgenomen
betreffende de verplichtingen die de leden jegens de vereniging hebben.

WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 25.
1 Een besluit tot wijziging van deze Statuten kan door de algemene
ledenvergadering slechts worden genomen indien in de bij de oproeping
voor deze vergadering gevoegde agenda de beoogde statutenwijziging is
vermeld.
2 De tekst van de voorgestelde wijziging moet ten minste één maand voor
de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden zijn gebracht.
3 Een besluit als in het eerste lid bedoeld, vereist ten minste twee/derde van
de stemmen van de in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.
4 Wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.

GELDMIDDELEN EN BIJZONDERE FONDSEN
Artikel 26.
1 De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. bijdragen van de begunstigers;
c. schenkingen, legaten en alle overige baten;
d. toegangsprijzen van muziekuitvoeringen;
e. opbrengst van verkoop van bladmuziek en auditieve middelen;
f. subsidies.
2 Voor speciale doeleinden kunnen bijzondere fondsen worden ingesteld.
Deze fondsen worden afzonderlijk beheerd onder verantwoordelijkheid van
de penningmeester.
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OPHEFFING VAN DE VERENIGING
Artikel 27.
1 Onverminderd de gevallen in de wet genoemd, geschiedt opheffing van de
vereniging door een besluit van de algemene ledenvergadering.
2 Een besluit als in het eerste lid bedoeld, kan slechts worden genomen in
een uitsluitend daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering. De
oproep voor deze vergadering moet ten minste één maand voor de datum
van de vergadering schriftelijk aan de leden worden medegedeeld.
3 Een besluit tot opheffing als bedoeld in het eerste lid, vereist zowel
twee/derde van de stemmen van de in de vergadering aanwezige
stemgerechtigde leden, als ten minste de helft van het totaal aantal
stemmen dat de leden kunnen uitbrengen. Wordt aan deze beide eisen
niet voldaan, dan wordt binnen twintig dagen opnieuw een algemene
ledenvergadering gehouden, waarin het besluit tot opheffing slechts
twee/derde van de stemmen van de in die vergadering aanwezige
stemgerechtigde leden vereist.
4 In de vergadering waarin tot opheffing wordt besloten, wordt tevens
beslist over de bestemming die aan het vermogen van de vereniging zal
worden gegeven.
5 De Statuten blijven van kracht totdat de opheffing is voltooid.
Aldus vastgesteld door de ledenvergadering van 3 april 2013
De Statuten werden laatstelijk gewijzigd en bij notariële akte getekend op
31 januari 2014 door Mr. P.F. Heuff, notaris te Arnhem
………………………………………………………………………………………………………………………..
respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.
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