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Statuten van de Nederlandse Vereniging Ostschweiz (NVO) 
  
        
Naam, doel en zetel 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam “Nederlandse Vereniging Ostschweiz” (NVO) en is gevestigd in 
St.Gallen. 
 
Artikel 2 
De NVO is een vereniging als bedoeld in Artikel 60 van het “Schweizerische Zivilgesetzbuch” 
(Zwitsers Burgelijk Wetboek).  Zij stelt zich ten doel het leggen en bevorderen van kontakten 
tussen de in Oost-Zwitserland wonende Nederlanders onderling en met de bevolking van dit 
gebied. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van kontakt- en 
gezelligheidsbijeenkomsten, filmvoorstellingen, lezingen, excursies, door haar 
mededelingenblad en verder door alle andere middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen 
zijn. 
 
Artikel 3 
De NVO heeft noch politieke, noch konfessionele doelsteIlingen en bindingen. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 4 
Lid van de NVO kan worden: Een ieder die Interesse heeft aan Nederland, de Nederlandse taal 
en kultuur, waarbij enige kennis van de Nederlandse taal en kultuur tot aanbeveling strekt. Het 
lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding en na aanvaarding door het bestuur. 
 
Artikel 5 
De NVO heeft gewone leden, begunstigers en ereleden. Begunstigers zijn rechtspersonen of 
natuurlijke personen, die geen gelegenheid hebben de Algemene Leden-Vergadering (ALV) of 
de Buitengewone Leden-Vergadering (BLV) bij te wonen. De bijdrage van een begunstiger is 
tenminste gelijk aan de contributie van een gewoon lid. Tot erelid kunnen worden benoemd, 
zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de NVO. De benoeming geschiedt 
door de ALV op voorstel van het bestuur. Ereleden betalen geen contributie. 
 
Artikel 6 
Over het opnemen van nieuwe leden beslist het bestuur. Wordt een kandidaat door het bestuur 
afgewezen, kan hij in beroep gaan bij de ALV, die in deze beslist. De Statuten liggen voor ieder 
nieuw lid ter inzage bij het sekretariaat. Het lidmaatschap gaat officieel in na betaling van de 
contributie voor het lopende jaar. Bij aanmelding na 1 september bedraagt de contributie 50%. 
 
Artikel 7 
Alle leden en ereleden hebben een stemrecht in de NVO. 
 
Artikel 8 
Leden die voor 1 december van het lopende jaar hun lidmaatschap niet schriftelljk hebben 
opgezegd, worden stilzwijgend voor het daaropvolgende jaar als lid beschouwd. 
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Artikel 9 
Het bestuur heeft ten allen tijde het recht, zonder opgave van redenen een lid, dat door 
openlijk aanstootgevend gedrag of door afkeurenswaardige handelingen zich onwaardig 
gedraagt of in strijd met de statuten handelt, in overweging te geven voor het lidmaatschap te 
bedanken.  
 
Artikel 10 
Het lidmaatschap eindigt door: 

- Overlijden, 
- Schriftelijk bedanken bij het bestuur voor 1 december van het lopende jaar, 
- Royement door het bestuur wegens niet betalen van de contributie of handelingen in 

strijd met de belangen en het doel van de NVO. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap verblijft geen geldig recht ten opzichte van de NVO. 
 
Artikel 11 
Ieder lid heeft een recht op de door de NVO georganiseerde bijeenkomsten, uitgezonderd de 
ALV, gasten te introduceren. Het introducerende lid kan aansprakelijk worden gesteld voor de 
eventuele onkosten ontstaan door voorgenoemde introductie. 
 
Inkomsten 
Artikel 12 
De inkomsten van de NVO bestaan uit: 

- Contributies, 
- Donaties, 
- Legaten en schenkingen, 
- Overige baten. 

 
De contributie wordt op voorstel van het bestuur door de ALV vastgesteld en dient in de loop 
van het eerste kwartaal aan de penningmeester te worden voldaan. 
Een lid bezit geen rechten en voordelen verbonden aan het lidmaatschap, voordat de 
verschuldigde contributie door hem is betaald. 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Bestuur 
Artikel 13 
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, te kiezen door de ALV bij volstrekte meerderheid 
der uitgebrachte geldige stemmen. De voorzitter wordt door de ALV rechtstreeks in funktle  
gekozen. De overige funkties worden door het bestuur onderling verdeeld en het resultaat 
wordt schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, 
sekretaris en penningmeester, is belast met de behandeling van de dagelijkse zaken. Voorzitter 
en/of secretaris vertegenwoordigen de vereniging. 
 
Artikel 14 
Stukken van het bestuur uitgaande, worden getekend door de voorzitter en de sekretaris, met 
uitzondering van welke uitsluitend de ontvangst en de uitbetaling van gelden en geldswaarden 
betreffen. Deze worden door de penningmeester getekend. 
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Artikel 15 
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of drie leden zulks nodig achten. Besluiten 
worden genomen, indien tenminste drie leden op de vergadering aanwezig zijn en wel met 
meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. De voorzitter leidt de 
vergaderingen en bijeenkomsten en zorgt verder voor een goede gang van zaken. 
De sekretaris voert de correspondentie, maakt de notulen en zorgt voor het archief. De 
penningmeester beheert de financiën en verdere eigendommen van de NVO in overleg met het 
bestuur. 
Een algemeen bestuurslid voert de ledenadministratie. Een algemeen bestuurslid is 
verantwoordelijk redacteur van het mededelingenblad en zorgt voor het kontakt met de 
dagbladpers. Enkele funkties zijn eventueel kombineerbaar. 
 
Artikel 16 
De bestuursleden worden voor een periode van twee jaar gekozen.  
De aftredende leden kunnen terstond voor een nieuwe amtsperiode worden herkozen. De 
amtsperiode van een bestuurslid mag evenwel niet meer dan zes jaar bedragen, voor zover de 
ALV geen ander besluit neemt. Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen. 
 
Artikel 17 
Bij tussentijdse vakatures geschiedt de aanvulling op de eerstvolgende ALV. Het bestuur kan 
zelf voorlopig in de vakatures voorzien. 
 
Artikel 18 
Voor elke van de door aftreden opengevallen plaatsen kunnen door het bestuur en door de 
leden kandidaten worden voorgesteld. Hun namen moeten minstens twee weken voor de ALV 
schriftelijk door de voorstellers bij het sekretariaat worden ingediend, op de agenda van 
genoemde ALV worden vermeld en direkt aansluitend de leden worden medegedeeld. 
 
Algemene Leden-Vergadering (ALV) 
Artikel 19 
De jaarlijkse ALV vindt uiterlijk 15 april plaats. De datum van de ALV wordt de leden drie weken 
van te voren schriftelijk meegedeeld samen met de agenda. 
Op de agenda moet voorkomen: 

- Lezing en goedkeuring der notulen der vorige ALV, 
- Jaarverslag, uit te brengen door de voorzitter, 
- Rekening en verantwoording door de penningmeester en vaststellen van de contributie 

en begroting voor het volgende jaar, 
- Bericht van de kascommissie, 
- Verlenen van acquit en decharge aan kassier en bestuur over het afgelopen jaar, 
- Behandeling ingekomen stukken, 
- Programma, 
- Verkiezing van een lid van de kascommissie en, indien aan de orde, leden van het 

bestuur, 
- Rondvraag aan de leden. 

 
Op de agenda kunnen voorkomen: 

- Beslissing over te benoemen ereleden. 
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- Behandeling van beroepen tegen royementen door het bestuur of tegen het afwijzen 
van een lid door het bestuur. 

- Beslissing over statutenwijzigingen. 
- Behandeling ingekomen stukken van leden. 

 
Artikel 20 
Wenst een lid andere, dan de in de agenda genoemde onderwerpen ter sprake te brengen, zo 
dient het lid dit tenminste één week voor de vergadering schriftelijk aan het sekretariaat mede 
te delen. Deze onderwerpen moeten de leden onmiddellijk worden medegedeeld. 
 
Artikel 21 
De leden tekenen voor de aanvang van de ALV een presentielijst. 
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldlge ingebrachte stemmen. 
Bij gelijkheid van stemmen over personen geldt een voorstel als te zijn verworpen, bij staking 
der stemmen over zaken beslist de voorzitter. Blanco stemmen zijn ongeldig. 
 
Artikel 22 
De ALV heeft het recht besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve het 
bepaalde in Artikel  27-29 van de statuten. Over voorstellen, die niet op de agenda staan, kan 
alleen met toestemming van alle aanwezige leden beslist worden. 
 
Buitengewone Ledenvergadering (BLV) 
Artikel 23  
Een Buitengewone Leden-Vergadering (BLV) wordt bijeengeroepen, indien het bestuur dit 
noodzakelijk acht. Het bestuur is verplicht binnen twee maanden een BLV bijeen te roepen, 
indien tenminste 15 leden schriftelijk en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen 
een zodanige vergadering verlangen. Geeft het bestuur binnen twee maanden geen gehoor aan 
het verzoek van deze leden, dan kan door hun zelf een BLV worden bijeengeroepen. 
 
Kascommissie 
Artikel 24 
Door de ALV wordt een kascommissie van twee leden gekozen, die niet tot het bestuur mogen 
behoren. Zij kan ten allen tijde en moet aan het eind van elk verenigingsjaar de boekhouding 
van de NVO  controleren en op de jaarvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen 
uitbrengen, waar zij tevens voorstellen kan doen. ledere twee jaar treedt één lid af, dat 
herkiesbaar is.    
 
Andere commissies 
Artikel 25 
Het bestuur kan, al of niet op voorstel van de ALV/BLV uit leden commissies vormen, die de in 
artikel 2 omschreven aktiviteiten onder zijn verantwoordelijkheid voorbereiden en/of 
organiseren. 
 
Mededelingenblad en contact dagbladpers 
Artikel 26 
Het contact tussen bestuur, leden en verdere belangstellenden wordt onderhouden door een 
mededelingenblad, dat minstens vier maal per jaar verschijnt. Voor leden, ereleden en 
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begunstigers is de toezending kostenloos. Verantwoording voor de inhoud draagt de redacteur, 
die lid is van het bestuur en tevens het contact met de dagbladpers onderhoudt. 
 
Wijziging van de Statuten 
Artikel 27 
Een besluit om de Statuten te wijzigen kan worden genomen op een ALV of een BLV met een 
meerderheid van tenminste twee derde der uitgebrachte geldige stemmen. 
Ontbinding van de vereniging 
Artikel 28 
Een besluit tot ontbinding van de NVO kan slechts genomen worden op een speciaal daartoe 
schriftelijk bijeengeroepen BLV, waarop tenminste drie vierde van alle leden aanwezig zijn, en 
met  tenminste twee derde van de geldige ingebrachte stemmen. Is het vereiste aantal leden 
niet aanwezig, dan vindt binnen een maand een tweede vergaderlng plaats, waarop alsdan 
door de aanwezige leden een besluit tot ontbinding kan worden genomen met een meederheid 
van tenminste twee derde van de geldige ingebrachte stemmen. 
 
Artikel 29 
Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen ter bewaring gegeven aan de 
Nederlandse Ambassade in Bern. Vindt binnen vijf jaar na het besluit tot ontbinding geen 
heroprichting plaats, dan gaat het vermogen over naar het Nederlandse Asthma Zentrum in 
Davos of een organisatie met een gelijkgezinde doelstelling. Een verdeling van het vermogen 
onder de leden van de NVO is niet geoorloofd. Verplichtingen van de NVO zullen slechts kunnen 
worden voldaan uit batig saldo of het bezit van de NVO. 
 
Slotbepaling 
Artikel 30 
In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het voltallige bestuur, tenzij 
tenminste vier bestuursleden het bijeenroepen van een ALV noodzakelijk achten. 
 
Artikel 31 
Deze Statuten zijn in werking getreden na het besluit van de ALV van 16 maart 2016 en 
vervangen de statuten van de oprichtingsvergadering van 13 mei 1983. 
 
Rorschach de 16. maart 2016 

 

 


