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samenvatting statuten
Sociëteit Het Pakhuys is een besloten vereniging. Het zijn van een vereni-
ging betekent dat de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan is 
van de Sociëteit. Het bestuur van de vereniging wordt benoemd door en 
legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Onderstaand de belangrijkste bepalingen uit de statuten van de vereniging. 
Een volledig exemplaar van de statuten is op te vragen bij het bestuur van 
de vereniging en ligt tevens ter inzage in het gebouw van de Sociëteit.

Artikel 3

1.  De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van contacten en rela-
ties  
 tussen de leden, het faciliteren van een kennisbank gericht op het 
beant- 
 woorden van hulpvragen op economisch, maatschappelijk en sociaal 
 terrein en het bevorderen en ondersteunen van sociaal-maatschappelijke 
 activiteiten en projecten in de gemeente Winterswijk en omringende 
 gemeenten, alsmede het bevorderen van gezelligheid onder de leden.
2.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a)  het voor de eigen leden organiseren van (netwerk-) bijeenkomsten, 
 lezingen en bedrijfsbezoeken;
b)  het faciliteren van een kennisbank waarbij de kennis en expertise die bij 
 de leden aanwezig is, onderling wordt ingezet om hulpvragen op 
 economisch, maatschappelijk en sociaal terrein te beantwoorden;
c)  het beschikbaar stellen van een eigen ruimte waarin de leden van de 
 vereniging elkaar kunnen ontmoeten;
d)  het opnemen van gelden en het lenen van gelden, het werven van 
 sponsoren, het organiseren van geldwervingsacties en soortgelijke 
 activiteiten;
e)  het faciliteren van diegenen die activiteiten en projecten organiseren 
 als bedoeld in de doelstelling van de vereniging.

H

2 3



Artikel 10

1 De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse 
 bijdrage die door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 11

1.  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) personen 
 die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. 
 De benoeming geschiedt uit de leden.
2.  De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuurders vast.

Artikel 12

1.  Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering 
 worden ontslagen of geschorst.
2.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn/haar benoeming af, 
 volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. 
 De aftredende is onbeperkt herkiesbaar.

Artikel 15

1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 16

1.  Het verenigingsjaar loopt van één (1) januari tot en met één en dertig 
 (31) december.
3.  Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen 
 zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar (behoudens verlenging 
 van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering) zijn jaarverslag 
 uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het 
 gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten 
 en lasten met toelichting aan de vergadering voor.

Artikel 4

1.  Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die het doel 
 en de statuten van de vereniging onderschrijven.

Artikel 5

1.  Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging 
 financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te 
 stellen minimum bijdrage.
2.  Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die 
 hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6

1.  Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en begunstigers.
2.  Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog 
 tot toelating besluiten.

Artikel 7

1.  De Algemene Ledenvergadering kan een lid op grond van zijn/haar 
 bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen.
2.  Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. 
 Hij of zij hoeft echter geen contributie te betalen.

Artikel 8

3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan 
 slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met 
 inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.
8.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 
 blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
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Artikel 20

3.  Voor zover de statuten of wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 
 van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van 
 de uitgebrachte stemmen.
4.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing 
 van personen, dan is het verworpen.

Artikel 21

1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 
 De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen.
 
Artikel 22

1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht 
 dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is 
 opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal 
 worden voorgesteld.
3.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de 
 uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde 
 van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
4.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
 notariële akte is opgemaakt.

Artikel 24

1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch 
 met de statuten.

Artikel 17

1.  Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle 
 bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur 
 zijn opgedragen.
2.  Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, 
 wordt een Algemene Ledenvergadering (de jaarvergadering) gehouden.
3.  Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
 wenselijk oordeelt.
4.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 
 aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte 
 van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
 vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na 
 indiening van het verzoek.

Artikel 18

1.  Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de 
 vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden 
 en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid 
 toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt 
 behandeld. Hij/zij heeft tevens het recht in die vergadering het woord
 te voeren.
2.  Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één (1) stem.
3.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander 
 lid uitbrengen.

Artikel 19

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 
 ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt 
 die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. 
 De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
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huishoudelijk reglement
In aanvulling op de statuten van de vereniging is het volgende 
Huishoudelijk Reglement opgesteld.

Artikel 1:  Toelating tot de vereniging

1.  Als lid kunnen worden toegelaten mannelijke en vrouwelijke personen 
 die in Winterswijk en directe omgeving woonachtig zijn en die de leef-
tijd  
 van minimaal 25 jaar hebben bereikt en die naar het oordeel van het 
 bestuur naar aard en belangstelling passen in de kring van de leden van 
 de Sociëteit.
2.  Elke aanmelding voor een lidmaatschap van de vereniging wordt door het 
 bestuur eerst voorgelegd aan alle zittende leden van de vereniging, 
 alvorens een besluit wordt genomen over de toelating van de betreffende 
 persoon. 
3.  Alle leden van de vereniging hebben het recht om bij het bestuur bezwaar 
 aan te tekenen tegen het lidmaatschap van een aspirant-lid. Dit bezwaar 
 moet binnen 1 week na bekendmaking door het bestuur van het voor-
 genomen lidmaatschap schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
4.  Het bestuur beslist uiteindelijk over wel of niet toelaten van nieuwe 
 leden. Indien hierbij wordt afgeweken van ingediende bezwaren als 
 bedoeld onder lid 2, dan motiveert het bestuur dit schriftelijk aan 
 betreffende bezwaarmaker(s).
5.  Het bestuur kan besluiten bezwaarmaker(s) tegen een voorgenomen 
 lidmaatschap te horen en doet dit altijd onder vier ogen. De inhoud van 
 dit gesprek blijft geheim.
6.  Als het bestuur besluit een lidmaatschap te weigeren, dan wordt betref-
 fende persoon hier persoonlijk door het bestuur van op de hoogte gesteld.
7.  Het weigeren van een lidmaatschap op grond van ingebrachte bezwaren 
 kan voor hooguit één verenigingsjaar. Daarna staat het betreffende 
 persoon vrij zich opnieuw aan te melden voor een lidmaatschap. Deze 
 aanmelding volgt dan weer de voorgeschreven, gebruikelijke procedure.
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Artikel 5:  Openingstijden 

1.  De reguliere openingstijden van het gebouw van de vereniging zijn:
a)  donderdag van 18.00-23.00 uur;
b)  vrijdag van 17.00-24.00 uur;
c)  zaterdag van 15.00-24.00 uur.
2.  Tijdens de reguliere openingstijden en op momenten georganiseerd 
 door het bestuur, is er altijd een barbezetting.

Artikel 5:  Partners van de leden  

1.  Partners van leden mogen elk jaar het Nieuwjaarsevenement van de 
 Sociëteit bijwonen.
2.  Partners van leden kunnen tevens tegen een gereduceerd tarief lid 
 worden van de vereniging. Hierbij blijven de artikelen 1 en 2 van het 
 Huishoudelijk Reglement onverkort van toepassing.
3.  Aan partners van leden wordt een uniform gereduceerd contributiebe-
drag 
 in rekening gebracht. Het bestuur bepaalt de hoogte van dit bedrag.

Artikel 7:  Kinderen

1.  Kinderen zijn in de Sociëteit niet toegestaan.

Artikel 8:  Dieren

1.  Dieren zijn in de Sociëteit niet toegestaan. Ook niet in de tuin.

Artikel 2:  Ledenstop

1.  Het bestuur is bevoegd een ledenstop af te kondigen.
2.  Een ledenstop kan worden opgeheven door het bestuur en door 
 de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 3:  Lidmaatschapskaart  

1.  Elk lid van de vereniging krijgt een lidmaatschapskaart. Deze kaart is 
 (naast de pinpas) tevens het enige betaalmiddel in de Sociëteit. De kaart 
 staat op naam en mag alleen door de naamhouder worden gebruikt.
2.  De lidmaatschapskaart wordt eenmalig gratis verstrekt.
3.  Bij verlies, diefstal of (beperkende) beschadiging van de kaart meldt het 
 betreffende lid dit onmiddellijk aan het bestuur van de vereniging. Het 
 bestuur zorgt voor een vervangende kaart. Een eventueel saldo op de 
 gestolen, verloren of beschadigde kaart wordt niet vergoed. Bovendien 
 wordt 15 euro in rekening gebracht voor de vervangende kaart.

Artikel 4:  Toelating tot het gebouw van de vereniging

1.  In principe worden alleen leden van de vereniging in het gebouw van de 
 vereniging toegelaten. Bepalend hierbij is of betreffende persoon staat 
 vermeld op de ledenlijst die zich in het gebouw van de vereniging bevindt. 
 Leden moeten zich hiertoe desgevraagd kunnen identificeren.
2.  Leden die zijn geschorst, worden voor de duur van hun schorsing niet 
 toegelaten tot het gebouw. Op de ledenlijst die zich bevindt in het 
 gebouw van de vereniging, staat tevens vermeld welke leden zijn 
 geschorst.
3.  Personen die geen recht hebben om in het gebouw van de vereniging te 
 zijn, dienen het pand onmiddellijk te verlaten. Doen zij dit niet, dan wordt 
 het bestuur hier onmiddellijk van op de hoogte gesteld en volgen 
 passende maatregelen.
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Artikel 9:  Introducés  

1.  Leden mogen op de reguliere openingstijden van de Sociëteit maximaal 
 twee introducés meenemen. De namen van deze introducés worden door 
 het betreffende lid afgegeven bij de barbezetting. De barbezetting no-
teert 
 de namen van alle introducés.
2.  Tijdens evenementen georganiseerd door het bestuur, zijn geen introducés 
 toegestaan, tenzij door het bestuur anders bepaald.
3.  Elke introducé mag maximaal twee keer tot de Sociëteit worden toege-
 laten. Daarna is toegang tot de Sociëteit voor betreffende persoon 
 alleen mogelijk via een lidmaatschap.

Artikel 10:  Roken en consumpties 

1.  In het gebouw van de vereniging mag uitsluitend op de bovenste 
 verdieping worden gerookt. Hiernaast mag ook in de tuin van het gebouw 
 worden gerookt. Elders in het gebouw van de vereniging is roken niet 
 toegestaan.
2.  Op de bovenste verdieping van het gebouw van de vereniging staat 
een  
 kast met  kluisjes voor de opslag van eigen rookwaren en met kastjes voor 
 de opslag van eigen drank. Deze kluisjes en kastjes kunnen tegen betaling 
 van een door het bestuur te bepalen borg(som) worden gebruikt. 
 Elke belangstellende krijgt maximaal één (1) kluisje en/of maximaal 
 één (1) kastje. Kluisjes en kastjes zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
3.  In het gebouw en de tuin van de vereniging mogen geen zelf meege-
 brachte consumpties worden genuttigd, met uitzondering van eigen 
rook-
 waren. Alle overige consumpties moeten aan de bar worden besteld en 
 betaald. Dit laatste geldt ook voor drank die men op de bovenste 
 verdieping in een eigen kastje wil bewaren.
4.  Consumpties kunnen uitsluitend worden betaald met een pinpas en met 
 de lidmaatschapskaart. Als er te weinig saldo is, dient de betreffende 
 rekening op de eerstvolgende reguliere openingsdag van de Sociëteit 
 alsnog te worden voldaan.

Artikel 11:  Participanten  

1.  De vereniging kent naast leden ook participanten. Deze zijn naast lid ook 
 financier van de vereniging. Met deze financiering stellen de participanten 
 de vereniging in staat om het gebouw in te richten en de inrichting van 
 het gebouw op peil te houden.
2.  Elke participant betaalt eenzelfde participatiebedrag. De hoogte van dit 
 bedrag is 5.000 euro. Dit bedrag wordt door participanten in één keer 
 voldaan en aan de vereniging als een renteloze lening beschikbaar 
 gesteld.
3.  Leden van de vereniging kunnen op elk moment participant worden.
4.  Een eventueel exploitatieoverschot van de vereniging wordt prioritair 
 gebruikt voor het aflossen van de renteloze leningen beschikbaar gesteld 
 door de participanten. Alleen met goedkeuring van de meerderheid der 
 participanten kan van deze lijn worden afgeweken.
5.  Participanten betalen naast hun participatie ook gewoon de contributie(s) 
 voor hun lidmaatschap.
6.  Een participant verliest op het eind van betreffend verenigingsjaar zijn of 
 haar status en rechten als participant zodra de lening aan betreffende 
 persoon volledig is afgelost.
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Artikel 12:  Ledenlijst  

1.  Door het bestuur van de vereniging wordt een ledenlijst bijgehouden. 
 Het bestuur zorgt dat in het gebouw van de vereniging steeds een actuele 
 ledenlijst beschikbaar is. Daarop worden tevens eventuele schorsingen 
 genoteerd.

Artikel 13:  Rechten en plichten van leden  

1.  Elk lid heeft met inachtname van alle bepalingen uit de statuten van de 
 vereniging en alle overige bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement, 
 recht op toegang tot het gebouw van de vereniging en deelname aan alle 
 activiteiten, vergaderingen en evenementen van de vereniging.
2.  Elk lid van de vereniging gedraagt zich in die hoedanigheid zoals dat van 
 hem of haar mag worden verwacht en houdt zich aan de afgesproken 
 regels.

Artikel 14:  Risico’s en aansprakelijkheid  

1.  Elk lid van de vereniging is in het gebouw van de vereniging voor eigen 
 rekening en risico aanwezig. 
2.  De vereniging c.q. het bestuur is op geen enkele manier verantwoordelijk 
 en/of aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken die aan 
 personen toebehoren, noch voor diefstal.
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