Statuten
G.S.M.G. Bragi

Opgericht 26 april 1882
[Vastgesteld te Groningen… 2005]

Naam/duur.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: GRONINGER STUDENTEN MUZIEKGEZELSCHAP BRAGI.
Zij is opgericht op zes en twintig april achttienhonderd twee en tachtig en aangegaan
voor onbepaalde tijd.
De zinspreuk van de vereniging luidt: Emollit mores, nec sinit esse feros.
Zetel.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Groningen.
Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de muzikale ontwikkeling van
haar leden.
2. Dit doel tracht men te bereiken door in diverse verbanden muzikale werken in te
studeren en door deze ten gehore te brengen.
Leden.
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen die zijn ingeschreven als student aan
de Rijksuniversiteit Groningen of een instelling voor hoger beroepsonderwijs te
Groningen, met dien verstande dat men na het voltooien van de studie lid kan blijven tot
men de leeftijd van dertig (30) jaar heeft bereikt. In bijzondere gevallen, zoals
omschreven in het huishoudelijk reglement, kan het bestuur van de vorige volzin
dispensatie verlenen.
Zij die een muzikale vakopleiding volgen kunnen slechts als lid worden aangenomen,
voor zover zij met het instrument waarop zij in het kader van de genoemde vakopleiding
onderricht genieten geen dilettant door overbezetting uitsluiten; hetzelfde geldt voor
studenten zang.
3. Ereleden kunnen zijn zij die zich ten opzichte van de vereniging buitengewoon
verdienstelijk hebben gemaakt en geen gewoon lid zijn. Ereleden zijn geen gewone leden
in de zin van deze statuten en/of de reglementen van de vereniging. Zij worden benoemd
op voordracht van het bestuur door een besluit van de algemene ledenvergadering met
een meerderheid van tenminste
twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. na afloop van het verenigingsjaar waarin het betreffende gewone lid heeft opgehouden
te voldoen aan de leeftijdseis als bedoel in lid 2 van dit artikel, indien er geen dispensatie
is verleend;
c. door opzegging door het lid. De data waartegen kan worden opgezegd worden jaarlijks
door de algemene ledenvergadering vastgesteld;
d. door opzegging namens de vereniging;
e. door ontzegging. Deze kan worden uitgesproken in gevallen in de wet genoemd. Een
besluit tot ontzegging kan worden genomen door de algemene ledenvergadering met een
meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
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Algemene ledenvergadering.
Artikel 5.
1. Tenminste tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Voorts
kunnen algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur wanneer
het dit nodig oordeelt, of binnen 14 dagen na een verzoek van:
a. tenminste een tiende deel van de stemgerechtigde leden;
b. één van de commissies genoemd in de wet, de statuten of het huishoudelijk
reglement;
c. de algemene ledenvergadering wanneer zij besluit dat binnen een bepaalde termijn
een volgende ledenvergadering dient plaats te vinden.
2. a. Ereleden, gewone leden die niet zijn geschorst en de dirigenten hebben toegang tot
de algemene ledenvergadering. Geschorste leden hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering waarin hun schorsing wordt behandeld.
b. Ereleden hebben ten aanzien van zaken een adviserende stem. Ieder gewoon lid dat
niet geschorst is heeft één stem. De dirigenten hebben een adviserende stem.
3. a. De bijeenroeping, bevattende de voorlopige agenda van de algemene
ledenvergadering en de voor die ledenvergadering benodigde stukken, dient tenminste
tien dagen voor de ledenvergadering aan de leden te worden verstrekt.
b. In spoedeisende gevallen kan de in sub a genoemde termijn worden teruggebracht tot
drie dagen.
4. Het bestuur is verplicht op de agenda voorstellen te plaatsen van:
a. tenminste een tiende deel van de stemgerechtigde leden;
b. één van de commissies genoemd in de wet, de statuten of het huishoudelijk
reglement;
c. de algemene ledenvergadering, wanneer zij besluit dat een bepaald punt op de
volgende algemene ledenvergadering aan de orde moet komen.
5. Een stemgerechtigd lid heeft het recht tijdens de ledenvergadering amendementen en
moties in te dienen.
6. Een ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien aan de beide
volgende eisen is voldaan:
a. Tenminste een zesde deel van de stemgerechtigde leden is aanwezig of
vertegenwoordigd;
b. Van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden is niet meer dan de
helft lid van het bestuur;
7. Over de volgende onderwerpen kunnen slechts besluiten worden genomen indien dit in
de bijeenroeping voor de algemene ledenvergadering is vermeld:
a. verplichtingen van de vereniging ten opzichte van derden;
b. verplichtingen van de leden;
c. wijziging van statuten of reglementen;
d. verkiezing van bestuursleden;
e. ontbinding van de vereniging;
8. Een besluit in strijd met een besluit dat de algemene ledenvergadering eerder in het
boekjaar heeft genomen, kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee
derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
9. De algemene ledenvergadering benoemt een dirigent op voordracht van een door haar
ingestelde commissie.
10. a. De algemene ledenvergadering neemt besluiten bij acclamatie of door stemming.
b. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk en anoniem. Overige stemmingen
geschieden schriftelijk wanneer een stemgerechtigd lid dit wenst.
c. Ongeldige of blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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11. Een stemgerechtigd lid kan bij volmacht aan een stemming deelnemen.
Machtiging geschiedt bij een schriftelijke verklaring waarin de volmachtgever de naam
van de gemachtigde, eveneens een stemgerechtigd lid, vermeldt.
Een stemgerechtigd lid mag voor maximaal twee andere stemgerechtigde leden bij
volmacht een stem uitbrengen.
12. a. Bij een stemming over een voorstel kunnen de stemgerechtigde leden zich
uitspreken voor of tegen dit voorstel, of zich van stemming onthouden.
b. Een voorstel is slechts aangenomen indien van de stemmen de vereiste meerderheid is
uitgebracht voor het voorstel.
c. Wanneer de stemmen staken vindt herstemming plaats. Wanneer bij de herstemming
de stemmen staken, wordt het voorstel op de volgende algemene ledenvergadering
opnieuw in stemming gebracht.
13. a. Bij een stemming waarmee een keuze moet worden gemaakt uit een aantal
alternatieven (voorstellen of kandidaten) die elkaar uitsluiten wordt de volgende
procedure eventueel herhaaldelijk gevolgd zolang het aantal alternatieven groter is dan
twee.
Voor elk alternatief afzonderlijk wordt bepaald voor hoeveel stemgerechtigde leden het
acceptabel is. Hierbij wordt geen uitspraak doen gelijkgesteld met verwerping van het
alternatief. Bij een schriftelijke stemming worden van elk stemgerechtigd lid de stemmen
voor alle alternatieven op één briefje vermeld.
De alternatieven die het kleinste aantal voorstanders krijgen vallen af, tenzij er in dat
geval minder dan twee alternatieven over blijven. In het laatste geval wordt door het lot
bepaald welk van de alternatieven met het kleinste aantal voorstanders afvalt. Als bij een
stemming over
personen een kandidaat zich terugtrekt, vindt een volgende stemming tussen de overige
kandidaten plaats.
b. Bij een keuze uit twee alternatieven formuleert de voorzitter een voorstel om één van
de alternatieven aan te nemen en de andere te verwerpen.
Aangaande de stemming over dit voorstel is het bepaalde in lid 12 en 13 sub a van
overeenkomstige toepassing.
Bestuur.
Artikel 6.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf personen, waaronder een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
2. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering gekozen uit de gewone leden
voor een termijn van één jaar. Bestuursleden zijn herkiesbaar.
3. Bestuursleden kunnen door de algemene ledenvergadering worden ontslagen. Een
daartoe strekkend besluit moet zijn aangenomen met een meerderheid van ten minste
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijke mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor
besluiten tot:

G.S.M.G.

Bragi  Postbus 1441  9701 BK Groningen  www.bragi.nl  Postbank 5445378  KvK Groningen 40024139

I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of
waarde van drie procent (3%) van de totale begroting te boven gaande, onverminderd
het hierna onder II bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van onroerende zaken;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch
met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van
die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de
penningmeester.
Geld.
Artikel 7.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de gewone leden;
b. erfstellingen en legaten;
c. schenkingen;
d. donaties;
e. overige baten.
2. De hoogte van de bijdragen van de gewone leden, alsmede de periode waarover deze
bijdragen verschuldigd zijn, wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
3. Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot één augustus van het
daarop volgend jaar.
Regels.
Artikel 8.
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere
regeling van de organisatie en inrichting van de vereniging en de verplichtingen die een
lid heeft ten opzichte van de vereniging. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk
reglement behoeft tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
2. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op de algemene ledenvergadering
met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
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Einde.
Artikel 9.
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen door de algemene
ledenvergadering. Dit besluit behoeft een meerderheid van tenminste twee derden van
het totaal aantal stemgerechtigde leden. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot
ontbinding worden besloten op een volgende ledenvergadering, met een meerderheid
van tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
2. In geval van ontbinding bepaalt de algemene ledenvergadering de bestemming van
een eventueel batig saldo.
Oeps.
Artikel 10.
In alle gevallen waarin niet door de statuten of het huishoudelijk reglement is voorzien,
beslist de algemene ledenvergadering.
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