
Statuten

Naam, zetel en duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Industrie Pers. Haar zetel is gevestigd in
Waddinxveen. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het
verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.

Doel en middelen
Artikel 2
Industrie Pers heeft ten doel:
1. het vormen van een organisatie van journalisten en publicisten, die gezamenlijk

vraagstukken bespreken en bestuderen, verband houdende met de industrie in
de ruimste zin van het woord;

2. het bevorderen en onderhouden van persoonlijk contact tussen haar leden;
3. het bevorderen en onderhouden van contacten met de industrie;
4. het vertegenwoordigen van de leden en hun belangen naar buiten.

Artikel 3
De vereniging tracht de in artikel 2 verleden doelstellingen te bereiken door de
volgende middelen:
1. het houden of doen houden van besprekingen en voordrachten;
2. het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten tussen de leden onderling,

zowel als tussen de leden en vertegenwoordigers van de industrie;
3. het geven van schriftelijke informatie;
4. alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel

nuttig of nodig worden geacht.

Leden
Artikel 4
Industrie Pers kent de volgende soorten leden:
1. Gewone leden. Gewone leden kunnen zijn diegenen, die als journalist of

publicist regelmatig werkzaam zijn op het gebied van de industrie, behoudens
het onder lid 2 sub b van dit artikel bepaalde.

2. Buitengewone leden. Buitengewone leden kunnen zijn:
a. diegenen, die bij wijze van hoofdactiviteit als voorlichtings- of zogenaamde

‘public relations’-functionaris werkzaam zijn in de industrie en de ten
behoeve van de industrie opererende toelevering, instellingen,
overheidsinstellingen, organisaties en overige dienstverlening.

b. diegenen, die als journalist of bedrijfsjournalist regelmatig en in belangrijke
mate werkzaam zijn voor een al dan niet periodiek verschijnend blad of
tijdschrift, dat duidelijke binding heeft met een commercieel opererend
industrieel bedrijf of de ten behoeve van de industrie opererende
toelevering, instellingen, overheidsinstellingen, organisaties en overige
dienstverlening.

3. Ereleden. Ereleden kunnen worden diegenen, die zich op bijzondere wijze voor
de Industrie Pers verdienstelijk hebben gemaakt. Ten aanzien van alle in dit
artikel bedoelde leden geldt, dat zij te goeder naam en faam bekend dienen te
staan.



Toelating tot het lidmaatschap
Artikel 5
Het aanvragen van het lidmaatschap van de Industrie Pers kan uitsluitend
schriftelijk geschieden. De aanvraag dient te worden gericht aan de secretaris van
Industrie Pers onder vermelding van alle vereiste gegevens, zulks ter beoordeling
van het bestuur, terwijl tevens een door tenminste twee leden ondertekende
verklaring dient te worden overlegd waarin deze verklaren de aanvraag te
ondersteunen.
De secretaris maakt de aanvraag zo spoedig mogelijk bekend aan alle leden van de
Industrie Pers. Gedurende een periode van 21 dagen na publicatie van de
aanvraag kunnen de leden hun eventuele bezwaren tegen de verlening van het
lidmaatschap schriftelijk indienen bij de daartoe ingestelde, onder artikel 6 nader
omschreven ballotagecommissie.
De ballotagecommissie dient zo spoedig mogelijk te onderzoeken of de aanvrager
voldoet aan de voor het lidmaatschap gestelde eisen, vermeld in artikel 4 van deze
statuten. Hierbij dienen eventueel binnengekomen bezwaren mede in aanmerking
te worden genomen. Het  resultaat van dit onderzoek dient op zo kort mogelijke
termijn aan de secretaris van Industrie Pers te worden gemeld. De beslissing
omtrent al dan niet toelaten tot het lidmaatschap berust bij het bestuur indien
deze conform het door de ballotagecommissie uitgebrachte advies is. Ingeval de
mening van het bestuur afwijkt van het advies van de ballotagecommissie kunnen
beslissingen te dezer zake slechts worden genomen door de ledenvergadering.
Afwijzing van de aanvraag kan te allen tijde geschieden zonder opgaaf van
redenen.

De ballotagecommissie
Artikel 6
De ballotagecommissie bestaat uit drie gewone leden. Zij wordt door de
ledenvergadering benoemd. Bestuursleden kunnen niet tevens zitting hebben in de
commissie. Uit haar midden benoemt de ballotagecommissie een secretaris.

Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 7
Het lidmaatschap van Industrie Pers eindigt door:
1. schriftelijke opzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend

schriftelijk geschieden en wel bij de secretaris, uiterlijk dertig dagen voor het
einde van het verenigingsjaar;

2. overlijden van het lid;
3. het niet meer voldoen aan de eisen, die voor het lidmaatschap worden gesteld

in artikel 4, ter beoordeling van de ballotagecommissie. Ieder lid is gehouden
functiewijzigingen en wijziging van werkkring door te geven aan het bestuur.
Het beëindigen van een loopbaan behoeft voor de betrokkene echter niet het
verlies van het lidmaatschap van Industrie Pers met zich mee te brengen;

4. royement; Royement geschiedt op advies van de ballotagecommissie na een
door het bestuur gedane voordracht. Het betrokken lid kan tegen het royement
eenmaal beroep aantekenen bij de ledenvergadering.

Van het bestuur
Artikel 8
Het bestuur Industrie Pers bestaat uit tenminste vijf leden en wordt door de
ledenvergadering uit en door de gewone leden bij meerderheid van stemmen
gekozen. Buitengewone leden kunnen zitting hebben in het bestuur, doch alleen



indien aan de eis is voldaan dat tenminste vijf gewone leden van het bestuur deel
uitmaken. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur
alsmede op voorstel van tenminste drie leden.
De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur; het
mandaat van het dagelijks bestuur wordt jaarlijks door de ledenvergadering
vernieuwd. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
dagelijks bestuur of door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks
bestuur.
Het bestuur kan een zijner leden of een derde al dan niet doorlopende schriftelijk
volmacht geven om de vereniging binnen de in die volmacht omschreven grenzen
te vertegenwoordigen. Het bestuur is met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten betreffende het
aangaan van geldleningen, alsmede tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren
of verhuren van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden
benoemd. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Indien de
stemmen staken is het voorstel verworpen. De voorzitter leidt de vereniging; het
dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in rechte en behartigt waar
nodig de belangen van de vereniging. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt
voorts Industrie Pers in voorkomende gevallen naar buiten.

Bijeenkomsten
Artikel 9
1. In beginsel zijn alle bijeenkomsten van Industrie Pers toegankelijk voor alle

categorieën van leden, behoudens het onder 3. bepaalde.
2. Jaarlijks wordt, binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, een

algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur
verslag uit van de gang van zaken en de werkzaamheden gedurende het
afgelopen verenigingsjaar, wordt rekening en verantwoording gegeven van het
financiële beleid en beheer gedurende het afgelopen verenigingsjaar en wordt
een overzicht verstrekt van de financiële positie van de vereniging aan het
einde van het afgelopen verenigingsjaar. De hiertoe dienende jaarverslagen van
secretaris en penningmeester dienen uiterlijk drie weken voor de datum van de
vergadering aan de leden te worden toegezonden, vergezeld van een begroting
voor het komende verenigingsjaar. Voorts wordt gedurende de
ledenvergadering voorzien in eventuele vacatures in bestuur en commissies.

3. Zo vaak het bestuur dit nodig acht, kan het de leden in een buitengewone
vergadering bijeenroepen; indien daartoe aanleiding is kan een buitengewone
vergadering bijeengeroepen worden waartoe uitsluitend de gewone leden
toegang hebben.

4. Indien tenminste vijf leden dit schriftelijk verzoeken, dient het bestuur binnen
één maand na ontvangst van een dergelijk verzoek een ledenvergadering uit te
schrijven.

5. Het oproepen tot een ledenvergadering of andere bijeenkomst geschiedt
schriftelijk door het bestuur, tenminste drie weken voor de datum van de
bijeenkomst, met vermelding van de agenda.



Stemrecht
Artikel 10
In vergaderingen en bijeenkomsten hebben alle leden stemrecht, slechts in
gevallen waarbij het de directe belangen van de gewone leden betreft kunnen de
buitengewone leden van stemming worden uitgesloten.
Besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Tenzij met algemene stemmen anders wordt beslist, dient het stemmen over
personen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Middelen
Artikel 11
Met uitzondering van ereleden, die zijn vrijgesteld van contributiebetaling, betalen
alle leden jaarlijks een minimumcontributie. Deze minimumcontributie wordt
jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering overeenkomstig de richtlijnen,
gegeven in het Huishoudelijk Reglement.
De inkomsten van Industrie Pers bestaan uit:
1. contributies van de leden;
2. donaties en andere toevallige baten.

Reglementen
Artikel 12
Het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen worden vastgesteld en
gewijzigd door de ledenvergadering. Reglementen kunnen nimmer bepalingen
inhouden die strijdig zijn met de statuten.

Overgangsbepalingen
Artikel 13
1. Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kan slechts

plaatsvinden bij besluit van de ledenvergadering. Het voorstel tot
statutenwijziging casu quo ontbinding van de vereniging dient uitdrukkelijk op
de agenda vermeld te zijn.

2. Op een vergadering, waarin de onder 1. van dit artikel genoemde
onderwerpen aan de orde zijn gesteld, dient tenminste de helft van het aantal
gewone leden aanwezig te zijn. Is dit quorum niet aanwezig dan kan ter zake
van statutenwijziging dan wel ontbinding van de vereniging geen rechtsgeldig
besluit worden genomen.

3. Het besluit tot statutenwijziging dan wel ontbinding van de vereniging dient in
de onder 2. bedoelde vergadering genomen te worden met tenminste
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.

4. Indien op een vergadering, waar hetzij statutenwijziging, hetzij ontbinding der
vereniging op de agenda is vermeld, het onder 2. vereiste quorum niet
aanwezig is, dient het bestuur binnen één maand een nieuwe vergadering
bijeen te roepen, waarin de genoemde onderwerpen zullen worden behandeld.
In deze vergadering kan het besluit tot statutenwijziging dan wel tot
ontbinding van de vereniging worden genomen bij meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, ongeachte het aantal aanwezige leden.

5. Bij ontbinding van Industrie Pers beschikt de ledenvergadering, waarin het
besluit tot ontbinding genomen is, over de bestemming van de aanwezige
eigendommen en middelen van de vereniging.



Slotbepaling
Artikel 14
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur van de
vereniging.


