STATUTEN
Statuten van de vereniging Harmonie St. Caecilia te Best,
zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 maart 1996

Artikel 1: Naam en zetel
De vereniging draagt de naam Harmonie Sint Caecilia. Zij is gevestigd te Best.

Artikel 2: Duur
De vereniging is opgericht op 27 juni 1927. Haar Statuten werden voor het eerst goedgekeurd bij
Koninklijk besluit van 6 februari 1929 nummer 28. Sinds 13 oktober 1988 geldt de vereniging voor
onbepaalde tijd.

Artikel 3: Doel
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de toonkunst in het algemeen en van de
instrumentale muziek in het bijzonder alsmede het verschaffen van toonkunst ter ontwikkeling en
veredeling van het gevoel voor kunst en ontspanning.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van repetities,
b. het geven van concerten, serenades en het deelnemen aan of het organiseren van andere
muzikale manifestaties,
c. het bevorderen van muziekonderwijs,
d. aansluiting te zoeken voor haar en haar leden bij een overkoepelend orgaan van
e. muziekgezelschappen,
f. het ter beschikking stellen van middelen aan haar leden,
g. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.
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Artikel 4: Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5: Samenstelling van de vereniging
1. De vereniging bestaat uit:
a. Beschermheer of beschermvrouwe,
b. Leden,
c. Aspirant-leden,
d. Leerlingen,
e. Rustende leden,
f. Ere leden,
g. Leden van verdienste,
h. Dirigent,
i. Instructeurs.
2. Definities:
a. De beschermheer of beschermvrouwe is een persoon die aan de vereniging op
bijzondere wijze materiële en morele steun verleent.
b. Leden zijn personen die blijk hebben gegeven van hun muzikale kunnen en de muziek
actief beoefenen of personen die belast zijn met werkzaamheden verband houdende
met het doel van de vereniging.
c. Aspirant-leden zijn personen die te kennen hebben gegeven als lid toegelaten te willen
worden en daarbij blijk hebben gegeven van hun muzikale kunnen of personen die te
kennen hebben gegeven belast te willen worden met werkzaamheden verband
houdende met het doel van de vereniging.
d. Leerlingen zijn personen die muziekonderwijs genieten op een door het bestuur goed
bevonden wijze, om vervolgens de verworven kennis en vaardigheden als lid ten
dienste van de vereniging te stellen.
e. Rustende leden zijn leden die te kennen hebben gegeven voor bepaalde of
onbepaalde tijd hun activiteiten binnen de vereniging op te willen schorten.
f. Leden van verdienste zijn personen, zijnde niet leden, die zich op bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging.
g. De dirigent is belast met de artistieke leiding van de harmonie.
h. Instructeurs zijn belast met de opleiding en oefening van leden, aspirant-leden en
leerlingen.
i. Ereleden zijn leden of rustende leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt jegens de vereniging.
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Artikel 6: Toelating en benoeming
1. Zij die als lid wensen te worden toegelaten, dienen zich daartoe aan te melden bij het bestuur.
Volgens nadere regels, vast te stellen in het Huishoudelijk Reglement kunnen zij worden
toegelaten als aspirant-lid. Het bestuur beslist binnen acht weken over de toelating als lid.
2. Zij die nog niet beschikken over voldoende muzikale kwaliteiten kunnen zich bij het bestuur
aanmelden als leerling. Het bestuur beslist over de toelating. Op termijn kunnen zij toegelaten
worden als aspirant-lid en lid.
3. De beschermheer of beschermvrouwe wordt op voordracht van het bestuur benoemd door
de Algemene Vergadering.
4. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de Algemene Vergadering, op
voordracht van het bestuur of op voordracht van een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot
het bijeenroepen van de Algemene Vergadering.
5. De dirigent en instructeurs worden benoemd en zo nodig onder contract gesteld door het
bestuur, volgens nadere in het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regels.

Artikel 7: Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden van het lid.
b. Vanwege opzegging door het lid.
c. Door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
d. Door ontzetting. Deze kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door het lid kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden met inachtneming van
het daaromtrent bepaalde in het Huishoudelijk Reglement.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur op elk gewenst tijdstip
met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het bestuur.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
en een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid ten spoedigste schriftelijk met
opgaaf van redenen in kennis gesteld. Tot een maand na
6. ontvangst van het besluit staat beroep open bij de Algemene Vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
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Artikel 8: Einde rechten en verplichtingen aspirant-leden en leerlingen
1. De rechten en verplichtingen van aspirant-leden of leerlingen kunnen te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de financiële bijdrage verschuldigd blijft tot
het eind van de maand waarin de opzegging plaatsvond en met inachtneming van het
bepaalde hieromtrent in het Huishoudelijk Reglement.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

Artikel 9: Rechten en verplichtingen
1. Leden, aspirant-leden, rustende leden en leerlingen zijn verplicht de bepalingen van deze
Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van de Algemene Vergadering, voor
zover die op hen van toepassing zijn, na te komen.
2. Leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie te betalen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld
door de Algemene Vergadering. Het bestuur is bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot betaling van de contributie te verlenen indien daartoe gedurende het
verenigingsjaar redenen bestaan.
3. Ereleden zijn ontheven van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie.
4. Aspirant-leden, rustende leden en leerlingen zijn verplicht een door het bestuur vastgestelde
financiële bijdrage te betalen.

Artikel 10: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
1. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering –de
jaarvergadering– gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslagen
uit te brengen en onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording
af te leggen van zijn, in het afgelopen jaar gevoerde beleid.
2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee
personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag
van haar bevindingen uit.

Artikel 11: Algemene Vergadering: bijeenroepen
1. De Algemene Vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen door de oproepingen te
overhandigen aan de leden persoonlijk of te richten aan de door de leden bij het bestuur
opgegeven adressen. De oproeping houdt in de agenda van de vergadering en dient te
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geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, onverminderd het
bepaalde in artikel 16.1 en artikel 18.1.
2. Behalve de jaarvergadering zullen Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als
het bestuur zulks nodig of wenselijk acht. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen,
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken. Het schriftelijk verzoek dient een opgave van te behandelen onderwerpen te
bevatten.

Artikel 12: Algemene Vergadering: Besluitvorming en stemrecht
1. Buiten het bestuur en de leden worden tot de Algemene Vergadering toegelaten de
beschermheer of beschermvrouwe, rustende leden, aspirant-leden, leden van verdienste,
dirigent, instructeurs, leerlingen en de wettelijk vertegenwoordigers van leden die de
zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
2. Het bestuur en de leden die de zestienjarige leeftijd bereikt hebben zijn stemgerechtigd. Voor
leden die de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt komt het stemrecht toe aan hun
wettelijk vertegenwoordiger. Iedere stemgerechtigde vertegenwoordigt één stem.
3. Elke stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere
stemgerechtigde uit te laten brengen. Een stemgerechtigde kan slechts voor één andere
stemgerechtigde als gemachtigde optreden.
4. De Algemene Vergadering beslist omtrent de opzegging van en ontzetting uit het
lidmaatschap, ontslag van een bestuurslid van zijn functie, wijziging van deze Statuten,
alsmede omtrent ontbinding van de vereniging met een meerderheid van ten minste twee
derde van de geldig uitgebrachte stemmen op een Algemene Vergadering waar ten minste
twee derde van het aantal stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet
twee derde van het aantal stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt
na verloop van twee weken, doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel zoals dat in de voorgaande vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigden kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
5. De Algemene Vergadering beslist omtrent de wijziging van het Huishoudelijk Reglement met
een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

6. Omtrent alle andere besluiten is een meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen noodzakelijk. Staken de stemmen dan wordt het voorstel, tenzij het een
stemming over personen betreft, geacht te zijn verworpen.
7. Elke stemming over personen geschiedt schriftelijk. Is na een stemming met betrekking
tot de benoeming van personen niet de vereiste meerderheid verkregen dan vindt een
herstemming plaats tussen die twee personen, die de meeste stemmen op zich
verenigden. Staken hierna de stemmen dan beslist het lot.
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Artikel 13: Algemene Vergadering: taakverdeling
1. De voorzitter van het bestuur leidt de Algemene Vergadering. Bij zijn afwezigheid zal een der
andere bestuursleden als leider van de vergadering optreden.
2. Van hetgeen behandeld is in de Algemene Vergadering wordt door de secretaris van de
vereniging of door een door de voorzitter aangewezen lid notulen gehouden.

Artikel 14: Bestuur: Samenstelling en verkiezing
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen, te weten een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en ten hoogste vier overige bestuursleden.
2. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen, behoudens in die
gevallen waarbij de zittende voorzitter zich herkiesbaar stelt. De overige bestuursfuncties
worden door de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
3. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen voor de duur van
drie jaar, ofwel uit de leden van de vereniging, ofwel daar buiten met dien verstande dat er
ten hoogste één bestuurslid buiten de leden van de vereniging gekozen kan worden.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering van zijn bestuursfunctie
worden ontslagen of worden geschorst. Een bestuurslid kan eveneens te allen tijden op eigen
verzoek worden ontheven van zijn taak.
5. Tot uiterlijk twee dagen voor de verkiezing van één of meer bestuursleden kunnen kandidaten
zich schriftelijk bij het bestuur aanmelden.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.5 is het bestuur bevoegd kandidaten voor te dragen.
7. Kandidaten dienen de achttienjarige leeftijd te hebben bereikt.
8. De leden van het bestuur treden af volgens een rooster, vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement. Aftredende bestuursleden zijn, indien zij zich daartoe bereid verklaren, terstond
herkiesbaar.
9. De benoeming tot bestuurslid door de Algemene Vergadering geschiedt uit personen die zich
overeenkomstig de bepalingen van artikel 14.5 tot en met 14.8 kandidaat hebben gesteld.
10. In tussentijdse vacatures wordt voorzien op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De
vervangende bestuursleden worden gekozen voor de tijd, gedurende welke het mandaat van
hun voorganger nog duurt.
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Artikel 15: Bestuur: Taken, vertegenwoordiging en besluitvorming
1. Het bestuur zorgt voor de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, het ten
uitvoer leggen van de besluiten van de Algemene Vergadering en is verplicht alles te doen wat
de belangen van de vereniging kan bevorderen en na te laten wat de belangen van de
vereniging kan schaden.
2. Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen.
3. Vertegenwoordiging:
a. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, secretaris en
penningmeester tezamen.
c. Het bestuur kan volmacht geven aan één of meer bestuursleden, alsook aan anderen,
om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
beroep worden gedaan.

Artikel 16: Wijzigen van de Statuten
1. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht bij besluit van de Algemene
Vergadering genomen met de vereiste meerderheid van stemmen zoals bepaald in artikel
12.4. Zij die een Algemene Vergadering bijeenroepen of doen bijeenroepen ter behandeling
van een voorstel tot wijziging van de Statuten, moeten tenminste twee weken voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
2. Een Algemene Vergadering waarin de statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient
tenminste drie weken van tevoren aangekondigd te worden. De voorgestelde
statutenwijziging wordt tegelijkertijd met de oproep tot de vergadering ter kennis van de leden
gebracht.
3. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
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Artikel 17: Huishoudelijk Reglement
1. Een door de Algemene Vergadering vast te leggen Huishoudelijk Reglement geeft, voor zover
nodig, nadere regels omtrent alle zaken waarvan een regeling gewenst voorkomt.
2. Het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden gewijzigd met een meerderheid van
stemmen zoals bepaald in artikel 12.5. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen
bevatten in strijd met bepalingen van de wet of deze statuten.

Artikel 18: Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, te
nemen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.4. Een Algemene Vergadering waarin
ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld, dient tenminste drie weken van tevoren
aangekondigd te worden.
2. Het batig saldo na vereffening komt toe aan de vereniging, stichting of andere organisatie,
daartoe aan te wijzen bij besluit van de Algemene Vergadering, nadat het besluit tot
ontbinding is genomen.
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