
AKTE, HOUDENDE OPRICHTING VERENIGING 
Mr. R. E. Schippers 
notaris te Soest 
 
Heden, de tiende maart negentienhonderd twee en negentig verschenen voor mij, Meester 
ROY  EDWARD  SCHIPPERS, notaris ter standplaats Soest:  

1. de heer JAN DE NOOIJ, student, wonende te 3582 GP Utrecht, Kovelaarstraat 18, 
geboren te Utrecht op eenendertig maart negentienhonderd drie en zestig, ongehuwd; 

2. de heer MAARTEN GEERLIG COELINGH, student, wonende te 3981 WE Bunnik, 
Engweg 24, geboren te Bunnik op drie mei negentienhonderd zevenenzestig, 
ongehuwd; 

3. de heer RENEE KERKHOVEN, student, wonende te 3523 TW Utrecht, W. A. 
Vultostraat 123, geboren te Uithoorn op vijf maart negentienhonderd zeventig, 
ongehuwd. 

De comparanten verklaarden: 
- dat in een vergadering gehouden te Utrecht op negen oktober negentienhonderd 

eenennegentig is opgericht de vereniging: "Albion"; 
- dat in de oprichtingsvergadering de statuten werden vastgesteld en het eerste bestuur 

werd benoemd; 
- dat tevens besloten werd om de statuten in een notariële akte op te nemen en zij, 

comparanten, werden aangewezen om het daarvoor nodige te verrichten; 
- dat de statuten als volgt luiden: 

 
Naam en zetel 
Artikel l 

1. De vereniging draagt de naam: "ALBION", VERENIGING  VOOR 
ENGELSSTUDERENDEN RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT. 

2. Zij is gevestigd te Utrecht. 
 
Duur en verenigingsjaar 
Artikel 2 

1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus. 

 
Doel 
Artikel 3 

1. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van haar leden. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het organiseren van sociale en culturele evenementen zoals feesten en 
excursies; 

b. andere wettige middelen. 
 
Leden en ereleden 
Artikel 4 
De vereniging kent leden en ereleden. 
 
Artikel 5 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die ingeschreven staan of hebben gestaan als 
student in de Engelse taal en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht alsmede zij 

 



die als docent of assistent aan de Rijksuniversiteit Utrecht werkzaam zijn of zijn 
geweest binnen de faculteit Engels. 

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
opgenomen. 

Toelating, verkrijging van het lidmaatschap 
Artikel 6 

1. De vereniging stelt geen andere eisen aan aspirant-leden dan de in artikel 5 sub l 
genoemde. 

2. Zij, die het lidmaatschap wensen te verkrijgen, dienen zich daartoe aan te melden bij 
de secretaris. 

 
Einde van het lidmaatschap 
Artikel 7 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze 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 alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel door zijn of haar 
gedragingen de naam van de vereniging in diskrediet brengt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd. 

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts 
mogelijk: 

a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of 
is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is 
evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen 
van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te 
sluiten; 

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een 
andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.  
7. 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 van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene 
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op 

 



de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit 
met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft 
desniettemin de na te melden bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

 
Ereleden 
Artikel 8 

1. Ereleden van de vereniging zijn zij, aan wie het erelidmaatschap aangeboden is en die 
dit hebben aanvaard. Zij zijn geen leden in de zin der wet, tenzij zij tevens aan de 
vereisten voor het lidmaatschap voldoen. 

2. Het erelidmaatschap eindigt door overlijden of opzegging door het erelid of opzegging 
door de vereniging. 

3. Ereleden hebben het recht alle activiteiten van de vereniging bij te wonen, met 
inbegrip van bestuursvergaderingen. 

 
Bijdragen 
Artikel 9 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een eenmalige bijdrage, waarvan de 
omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 

2. Deze bijdrage wordt betaald op het moment van intreden. 
3. Ingevolge een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, kunnen leden 

bijzondere heffingen worden opgelegd. In het huishoudelijk reglement zal nader 
worden geregeld in welke gevallen en op welke wijze zulks kan geschieden. 

 
Bestuur 
Artikel 10  

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste tien personen, die uit hun midden 
een voorzitter, een penningmeester en een secretaris aanwijzen, de overige 
bestuursleden bekleden de functie van commissaris. 

2.  
a. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de 

vereniging benoemd. In het geval van de voorzitter kan de algemene 
vergadering deze ook aanwijzen buiten de vereniging. De algemene 
vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

b. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur neemt die beslissingen, welke niet tot een gewone 
bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. In de eerstvolgende 
bestuursvergadering doet de voorzitter verslag van de door het dagelijks 
bestuur genomen beslissingen en van de redenen, welke tot die beslissingen 
hebben geleid. 

c. Het bestuur kan tussentijds bestuursleden in de functie van commissaris 
aanstellen dan wel vervangen. Vacatures worden door het bestuur 
bekendgemaakt via het prikbord op het instituut. Mogelijkheid tot aantekenen 
van bezwaar wordt, onder vermelding van de door het bestuur beoogde 
kandidatuur, eveneens op voornoemd prikbord kenbaar gemaakt. 

3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van reden door de algemene 
vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake een schorsing of ontslag besluit 

 



de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen. 

4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal een jaar. Een aftredende 
bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Ingeval tussentijds de functie van 
voorzitter vacant wordt, treedt de penningmeester als zodanig op. 

5. Een niet-voltallig bestuur blijft  bestuursbevoegd. 
6. In geval van tussentijds aftreden van de penningmeester zal deze op de algemene 

vergadering, waarin de benoeming van zijn of haar opvolger of opvolgster aan de orde 
komt, rekening en verantwoording afleggen over het door hem of haar gevoerde 
beleid, behoudens uitstel verleend door de algemene vergadering. 

 
Bestuurstaak 
Artikel 11 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 
van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het 
is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin 
de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van 
deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 
besluiten tot: 

I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een 
bedrag of waarde van eenduizend gulden (f.1.000,--) 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 goederen; 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. 
  
Vertegenwoordiging 
Artikel 12 
Onverminderd het in van artikel 11 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte 
vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 
twee gezamenlijk handelende bestuursleden en aan de voorzitter. 
 

 



Jaarverslag, rekening en verantwoording 
Artikel 13 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes 
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn 
door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering doet het bestuur onder 
overlegging van een balans en een staat van lasten en baten rekening en 
verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid en brengt 
het een jaarverslag uit. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. 
Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf 
van redenen melding gemaakt. Tevens worden in deze vergadering nieuwe 
bestuursleden benoemd, voor zover dit betreft tussentijdse vacatures. 

3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van ten minste twee leden 
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid 
bedoelde stukken tenminste veertien dagen voor de dag, waarop de algemene 
vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen 
aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene 
vergadering verslaguit van haar bevindingen. 

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken 
en bescheiden der vereniging te geven. 

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt 
de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, 
welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie 
heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand 
na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar 
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene 
vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig 
geacht worden. 

7. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde stukken tenminste tien jaar te 
bewaren. 

 
Algemene vergadering 
Artikel 14 

1. Naast de algemene vergadering, zoals bedoeld in het vorige artikel, worden de 
algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur, zo dikwijls het dit wenselijk 
oordeelt. 

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering is het 
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken. 

3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling 
aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. 

 
Toegang en stemrecht 
Artikel 15 

 



1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en ereleden, de personen die 
deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door de 
algemene vergadering zijn uitgenodigd. 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 heeft tevens het 
recht in die vergadering het woord te voeren. 

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft een 
stem. 

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering 
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met 
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
vergadering. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering 
gehouden worden. Zijn oordeel is beslissend omtrent de uitslag van een stemming. 

5. Alle besluiten, waar omtrent bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, met 
inachtneming van het navolgende: 

- Een blanco stem wordt geacht te zijn uitgebracht. 
- Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

gekregen, vindt herstemming plaats tussen diegenen op wie de meeste en op 
een na meeste stemmen zijn uitgebracht. 

- Indien de stemmen staken niet rakende een verkiezing van personen, dan is het 
voorstel verworpen. 

- Een besluit kan niet tot stand komen indien blanco stemmen de volstrekte 
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen uitmaken. 

 
Voorzitterschap-notulen 
Artikel 16 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 
afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden 
aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.  

2. Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld 
voorstel. 

3. Van het in elke vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris 
of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde 
of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de 
voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. De inhoud van de notulen 
wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 
Statutenwijziging 
Artikel 17 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 
vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of ten minste een zodanig aantal 
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de 
algemene vergadering. Een afschrift van de voorgestelde statutenwijziging dient de 
leden tenminste zeven dagen voor de vergadering bereikt te hebben. 

 



2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de gestelde wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden 
besloten door een algemene vergadering waar tenminste twee/derde van het totaal 
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Het bestuur dient de notariële akte tot statutenwijziging binnen twee 
maanden na goedkeuring van die wijziging te doen passeren. Tot het doen verlijden 
van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

5. Het bepaalde in de leden l en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter 
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. De 
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de voor de notaris verleden akte 
van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken gehouden verenigingsregister. 

 
Ontbinding 
Artikel 18 

1. De vereniging wordt ontbonden: 
a. wanneer zij minder dan tien leden kent; 
b. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering; 
c. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 
d. door de rechter, in de gevallen in de wet bepaald. 

2. Het bepaalde in artikel 17 leden l, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een 
besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien 
verstande, dat de termijn van oproeping voor een dergelijke vergadering tenminste 
drie weken bedraagt en het besluit moet worden genomen met een meerderheid van 
tenminste vier/vijfde der geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere 
bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de 
ontbinding lid van de vereniging waren. 

4. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 
bestuur. 

5. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging 
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

 
Reglementen 
Artikel 19 

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin 
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt 
voorzien. 

 



2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of deze 
statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in 
artikel 17 lid l en 2 van overeenkomstige toepassing. 

4. Het bestuur beslist in gevallen waar verschil van mening bestaat omtrent toepassing 
van statuten, huishoudelijke reglementen en/of andere reglementen. 

 
Commissies 
Artikel 20 
De algemene vergadering en het bestuur kunnen voor bepaalde, met name te noemen 
werkzaamheden commissies benoemen. Deze commissies zijn aan de algemene 
vergadering respectievelijk aan het bestuur verantwoording schuldig. 
 
Schorsing 
Artikel 21 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in de uitoefening van de rechten, aan het 
lidmaatschap verbonden. De duur van de schorsing bedraagt ten hoogste drie 
maanden, binnen welke termijn tot opzegging casu quo ontheffing uit het 
lidmaatschap kan worden besloten. Wordt een dergelijk besluit niet genomen, dan is 
het lid voor het verlopen van de termijn zonder meer in zijn rechten hersteld. Van het 
besluit tot schorsing wordt het betreffende lid onverwijld op de hoogte gesteld door 
een bestuurslid. Wordt aan een dezer formele voorschriften niet voldaan dan is de 
schorsing nietig en blijft voor het betreffende lid zonder gevolg. 

2. Het lid waarvan het lidmaatschap door het bestuur is opgezegd of dat daaruit door het 
bestuur is ontheven en dat gebruik wenst te maken van het recht om in beroep te gaan 
bij de algemene vergadering, dient dit beroep schriftelijk in bij de secretaris van de 
vereniging binnen de termijn van een maand. Het beroepschrift is met redenen 
omkleed. 

 
Slotbepalingen 
Artikel 22 
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, 
beslist het bestuur. 
Tenslotte verklaarden de comparanten:  

- dat het eerste verenigingsjaar loopt vanaf negen oktober negentienhonderd 
eenennegentig tot en met eenendertig augustus negentienhonderd twee en negentig; 

- dat thans optreden als leden van het bestuur de comparanten sub l, 2 en 3, van wie de 
comparant sub l zal optreden als praeses (voorzitter), de comparant sub 2 als fiscus 
(penningmeester) en de comparant sub 3 als ab actis (secretaris). 

De genoemde drie leden van het bestuur zullen in de eerstvolgende algemene vergadering 
aftreden; zij zijn onmiddellijk herkiesbaar. 
Het adres van de vereniging is thans Trans 10 te Utrecht. 

 


