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I Van de leden
Art. 1 De vereniging kent leden, begunstigers, alumni en ereleden.
Art. 2 Het bestuur heeft het recht te controleren of leden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen studeren en specifieker of zij een opleiding volgen die bedoeld wordt in
artikel 3 van de statuten.
Art. 3 Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging in het bijzonder of voor de studentenbelangen van de moleculaire studies
aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het algemeen.
Art. 4 Benoeming van ereleden geschiedt door de algemene ledenvergadering met een
tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
a)
Ereleden kunnen voorgedragen worden door ten minste tien leden.
b)
Een voordracht dient minimaal twee weken voor aanvang van de algemene
ledenvergadering, waarin de stemming wordt gehouden, bekend te worden gemaakt.
Art. 5 Ereleden:
a)
zijn vrijgesteld van enige vorm van contributie;
b)
hebben het recht op toegang tot door de vereniging georganiseerde activiteiten
alsmede de algemene ledenvergadering. Zij hebben echter enkel een adviserende
stem;
c)
hebben het recht op het ontvangen van notulen van algemene ledenvergaderingen en
op het ontvangen van verenigingsuitgaven;
d)
hebben het recht gebruik te maken van, door het bestuur aan te wijzen, faciliteiten van
de vereniging, maar hebben geen recht op reductie op studiematerialen.
Art. 6 Ontneming van de titel erelid kan geschieden door de algemene ledenvergadering met
een tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
a)
Een voorstel tot ontneming kan gedaan worden door ten minste tien leden met een
goed onderbouwde opgave van redenen.
b)
Het voorstel dient minimaal twee weken voor aanvang van de algemene
ledenvergadering, waarin de stemming wordt gehouden, bekend te worden gemaakt.
II Van de begunstigers
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Art. 7 Begunstigers zijn zij, die de vereniging steunen door een jaarlijkse financiële bijdrage.
Begunstigers hebben dezelfde rechten als leden, met uitzondering van het stemrecht
en het recht om studiematerialen aan te schaffen waar de vereniging geld op toe moet
leggen.
III Van de Alumni
Art 8. Alumni zijn oud-leden van de vereniging, die een bachelor- en/of masterdiploma
hebben gehaald in het cluster Molecular Sciences of een voorganger hiervan. Leden
zullen na het behalen van het diploma door het bestuur gevraagd worden of ze in het
alumnibestand willen. Alumni kunnen worden uitgenodigd voor evenementen, en
kunnen met elkaar in contact blijven via het netwerk van Sigma. Alumni worden niet
uitgenodigd voor algemene ledenvergaderingen en hebben hier ook geen stemrecht.
IV Van het Bestuur
Art. 9 Het bestuur bestaat uit maximaal acht leden. Idealiter bestaat het bestuur uit minimaal
vijf leden.
Art. 10 Het bestuur is verplicht:
a)
besluiten, door de algemene ledenvergadering genomen, uit te voeren;
b)
veranderingen in het huishoudelijk reglement, door een algemene ledenvergadering
aangenomen, binnen vier weken na deze vergadering door te voeren en aan de leden
bekend te maken;
c)
verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering over het gevoerde
beleid;
d)
in het algemeen te zorgen dat de vereniging aan haar doel beantwoordt.
Art. 11 Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer:
a)
het leiden van de vereniging;
b)
het verzorgen van de in- en verkoop van studiematerialen ten behoeve van de leden,
voor zover niet aan anderen opgedragen.
Art. 12 Tot de taak van de secretaris behoort, voor zover niet aan anderen opgedragen, onder
meer:
a)
zorgdragen voor de leden-, ereleden- en begunstigersadministratie;
b)
de briefwisseling van het bestuur;
c)
het notuleren van de leden- en bestuursvergaderingen;
d)
het uitbrengen van het jaarverslag;
e)
het regelen van de verzending van de convocaties en verenigingsberichten;
f)
zorgdragen voor het archief van de vereniging.
Art. 13 Tot de taak van de penningmeester behoort, voor zover niet aan anderen opgedragen,
onder meer:
a)
het beheer van de gelden van de vereniging en het nauwkeurig bijhouden van de
inkomsten en uitgaven;
b)
het nakomen van de verplichtingen, hem opgedragen in artikel 31;
c)
de inning van de contributies, donaties en sponsorgelden.
Art. 14 Naast de statutair beschreven functies bestaat de functie van commissaris extern. Tot
zijn of haar taak behoort, voor zover niet aan anderen opgedragen, het coördineren en
verzorgen van de sponsoring.
Art. 15
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a) Het bestuur heeft als ondersteunend orgaan de Raad van Advies. De Raad van Advies
geeft het bestuur, gevraagd of ongevraagd, advies over het functioneren en het beleid
van het bestuur;
b) de Raad van Advies bestaat idealiter uit betrokken leden en oud-bestuursleden. De
Raad van Advies bepaald zelf de samenstelling.
Art. 16 Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen en overeenkomsten te
sluiten zoals bepaald in artikel 12 van de statuten, met daarop aanvullend dat:
a)
deze overeenkomsten de duur van twee jaar niet overschrijden;
b)
bij overeenkomsten met een duur langer dan twee jaar advies wordt gevraagd aan de
Raad van Advies;
c)
het bestuur overeenkomsten met een duur langer dan twee jaar ter stemming voorlegt
in een algemene ledenvergadering en de leden verwittigt dat zij tenminste gedurende
twee weken voor deze algemene ledenvergadering de mogelijkheid hebben de
overeenkomsten in te zien. Het bestuur is pas na instemming door de algemene
ledenvergadering – eventuele ingestemde wijzigingen meegenomen – bevoegd de
vereniging te vertegenwoordigen bij het afsluiten van deze overeenkomsten;
d)
tussen de instemming met het aangaan van deze overeenkomsten en het daadwerkelijk
afsluiten van de overeenkomsten geen andere dan in lid c genoemde wijzigingen
mogen worden aangebracht in de overeenkomsten.
Art. 17 Op een bestuursvergadering dienen ten minste de helft plus een van de leden van het
bestuur aanwezig te zijn, wil de vergadering enige beslissingen kunnen nemen. De
notulen van bestuursvergaderingen kunnen door leden worden opgevraagd.
V Van stemmingen en verkiezingen
Art. 18 Voor het bestuur zijn die leden verkiesbaar, die minstens gedurende drie
voorafgaande maanden lid zijn geweest van de vereniging. Voor de verkiezingen zijn
de artikelen 19 tot en met 23 van toepassing.
Art. 19 Een stemming kan niet plaatshebben in de academische vakanties, noch kan een
vergadering, waarin stemming plaatsvindt, worden belegd een werkdag voor of na een
academische vakantie.
Art. 20 Jaarlijks in de periode van 1 september tot 22 oktober treedt het bestuur af.
Art. 21
a)
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vormen van een bindende voordracht.
b)
Deze dient ten minste twee weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering
bekend gemaakt te worden.
c)
Hierover zal in de algemene ledenvergadering worden gestemd.
Art. 22 Het aantal voordrachten is niet aan een maximum gebonden.
Art. 23
a)
De algemene ledenvergadering kan een sollicitatiecommissie instellen die het bestuur
adviseert met een voordracht.
b)
De sollicitatiecommissie bestaat idealiter uit twee leden uit de Raad van Advies, een
bestuurslid dat zich niet opnieuw verkiesbaar stelt en twee overige Sigmaleden die
niet tot het bestuur of de Raad van Advies behoren.
c)
De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring, die aan één
van de bestuursleden wordt gegeven, waarin elk lid van de voordracht een eventuele
benoeming zegt te aanvaarden.
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d)

Als de voordracht voldoet aan de gestelde voorwaarden, zoals bedoeld in lid c van dit
artikel, wordt deze opgenomen in de bindende voordracht.
Art. 24 Door ten minste tien leden kan ook een voordracht worden voorgedragen. Deze
voordracht dient 48 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering, waarin de
stemming wordt gehouden, te worden ingediend. Zij moet vergezeld gaan van een
schriftelijke verklaring die aan één van de bestuursleden wordt gegeven, waarin de
leden van de voordracht een eventuele benoeming zeggen te aanvaarden. Deze
voordracht wordt opgenomen als bindende voordracht. De leden worden hiervan
minimaal 24 uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering schriftelijk op de
hoogte gesteld.
Art. 25 Op de algemene ledenvergadering wordt gestemd over alle voordrachten. Elke
stemgerechtigde heeft één stem, wat overeenkomt met één stembiljet. Het stembiljet
dient:
a)
alle voordrachten te bevatten;
b)
de mogelijkheid om blanco of tegen te stemmen te bevatten.
Art. 26
a)
De voordracht met de meeste voor-stemmen, die de absolute meerderheid van het
aantal aanwezigen plus het aantal ingediende machtigingen haalt, is ingestemd als
aankomend bestuur.
b)
Heeft elke voordracht minder dan de absolute meerderheid gehaald, dan vindt
herstemming plaats.
c)
In de eerste herstemming is de voordracht met de meeste voor-stemmen ingestemd,
ongeacht of dit met een absolute meerderheid was, waarbij volmachten meegeteld
worden. Indien ook in deze stemming meerdere voordrachten de meeste stemmen
hebben, wordt een tweede herstemming gedaan over deze voordrachten.
d)
In de tweede herstemming is de voordracht met de meeste voor-stemmen ingestemd,
ongeacht of dit met een absolute meerderheid was, waarbij volmachten niet meegeteld
worden. Indien ook in deze stemming meerdere voordrachten de meeste stemmen
hebben, wordt er door middel van loting beslist.
Art. 27 Stemmen bij volmacht is toegestaan. Een volmacht:
a)
moet voordat de algemene ledenvergadering begint worden verleend aan een
stemgerechtigd lid;
b)
een gevolmachtigde kan door maximaal twee leden worden gemachtigd;
c)
moet schriftelijk ondertekend zijn door de gevolmachtigde en degene die de volmacht
verleent.
Art. 28 Een bestuurslid dat niet naar behoren zijn taak vervult, kan in een algemene
ledenvergadering uit het bestuur worden gestemd, als dit gebeurt met een tweederde
meerderheid van de aanwezigen stemgerechtigden. Dit punt moet op de agenda van de
vergadering vermeld worden en ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de
leden worden bekendgemaakt. Bij het ontslaan van een bestuurslid door de algemene
ledenvergadering nemen de aanwezige leden de taak op zich om binnen vier weken
voor een nieuwe kandidaat te zorgen. Is er binnen vier weken geen nieuwe kandidaat,
dan gaat het bestuur door met een bestuurslid minder, mits er wordt voldaan aan het
door de statuten voorgeschreven minimum van drie bestuursleden. Na de periode van
vier weken kan nog steeds een nieuwe kandidaat aangedragen worden.
VI Van de vergadering.
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Art. 29 Jaarlijks in de periode tussen 1 september en 22 oktober wordt een algemene
ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden.
Datum, plaats, tijd en agenda van deze vergadering worden aan de leden schriftelijk
ten minste twee weken van tevoren bekend gemaakt.
Art. 30 In de jaarvergadering, gehouden tussen 1 september en 22 oktober wordt tenminste
het jaarverslag van de secretaris behandeld, waarin onder andere een verslag van de
activiteiten van iedere commissie is opgenomen.
Art. 31 De leden hebben het recht om op de algemene ledenvergadering voorstellen in te
dienen, indien deze door tenminste twee andere leden worden ondersteund. Zaken van
groot belang dienen minimaal 72 uur vóór de algemene ledenvergadering
beargumenteerd te worden voorgelegd aan het bestuur. Zij worden terstond in
behandeling genomen, tenzij het bestuur of de vergadering aanhouding tot de
volgende vergadering wenst; zij worden dan op de agenda van de volgende
vergadering geplaatst.
Art. 32 Een besluit, zowel over personen als over een onderwerp dat niet op de vooraf
verstuurde agenda is geplaatst, kan door het bestuur opgeschort worden tot een
volgende vergadering, tijdens welke een stemming over het besluit dient plaats te
vinden. Indien de vergadering het wenselijk acht, zal de volgende vergadering binnen
zes weken plaatsvinden.
VII Van de geldmiddelen
Art. 33 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Art. 34 Jaarlijks wordt door de penningmeester een rekening en verantwoording over het
afgelopen jaar, alsmede een balans gemaakt. Hij legt deze stukken voor aan de
algemene ledenvergadering bedoeld in artikel 27. De behandeling moet op de agenda
van de vergadering worden vermeld. Tevens is hij verplicht tot het maken van een
financieel halfjaarverslag, dat gepresenteerd wordt op een algemene ledenvergadering
in het voorjaar.
Art. 35 De leden dienen voor 15 oktober van het lopende boekjaar hun contributie aan de
penningmeester van de vereniging te voldoen. Leden die na 1 november van het
lopende boekjaar hun contributie niet hebben voldaan, zijn, voor zover niet
uitdrukkelijk anders is bepaald, door het bestuur van de vereniging van alle
verenigingsactiviteiten uitgesloten en hen worden alle lidmaatschapsrechten
ontnomen, totdat zij hun financiële verplichtingen aan de vereniging hebben voldaan.
Leden die voor 1 maart van het lopende boekjaar hun contributie niet hebben voldaan,
kunnen na aanmaning door het bestuur worden uitgesloten als lid door opzegging
namens de vereniging of door ontzetting. Het worden uitgesloten als lid door
opzegging namens de vereniging of door ontzetting bedoeld in dit artikel is
onherroepelijk.
Art. 36 Leden dienen financiële verplichtingen, andere dan contributie, binnen dertig dagen
na ontvangst van de nota van de penningmeester aan deze te hebben voldaan. Indien
zulks niet is geschied, volgt een aanmaning om de verplichting binnen veertien dagen
te voldoen. Na overschrijding van deze termijn kan het bestuur, na waarschuwing,
overgaan tot uitsluiten als lid door opzegging namens de vereniging of door
ontzetting. Het worden uitgesloten als lid door opzegging namens de vereniging of
door ontzetting bedoeld in dit artikel is onherroepelijk. Tevens kan het bestuur een lid
dat niet heeft voldaan aan de betalingsplicht direct op non-actief zetten. Afwezigheid
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van het lid bij een activiteit waarvoor het lid staat ingeschreven is geen geldige reden
om niet aan de betalingsplicht te voldoen.
Art. 37 De kascommissie, zoals bedoeld in art. 13.4 van de statuten, zal de penningmeester
elk kwartaal controleren.
a)
De kascommissie bestaat uit maximaal drie leden. Kandidaten kunnen zich tijdens de
algemene ledenvergadering beschikbaar stellen. Indien er meer dan drie kandidaten
zijn, zal er gestemd worden. In het geval van een gelijke stem, wordt er geloot;
b)
indien de net gedechargeerde penningmeester zich verkiesbaar stelt, is deze verzekerd
van een plek in de kascommissie, tenzij de algemene ledenvergadering hier met
gegronde redenen bezwaar tegen maakt.
Art. 38 De kascommissie is verplicht bij het dreigen van een negatief saldo zo snel mogelijk
een algemene ledenvergadering uit te laten schrijven.
VIII Van de commissies
Art. 39 De leden van een commissie worden na overleg met de betrokken commissie
aangewezen, en, indien noodzakelijk, door het bestuur. De commissie benoemt uit
haar ingezetenen een voorzitter en penningmeester.
Art. 40 Het bestuur mag te allen tijde een commissie opheffen.
Art. 41 Bij het instellen van een commissie door het bestuur wordt er een duidelijke
taakstelling gemaakt, waarin de doelstelling van de commissie opgenomen is.
Art. 42 Het bestuur heeft te allen tijde het recht op volledige inzage in alle boeken en
documenten van een commissie. Tevens heeft het bestuur het recht vergaderingen van
een commissie bij te wonen.
IX Elektronische communicatie
Art. 43 Alle voorgenoemde schriftelijke kennisgevingen van het bestuur kunnen per e-mail
plaatsvinden.
X Slotbepalingen
Art. 44 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, of indien verschil van mening is over
de zin van dit reglement, beslist het bestuur en doet hiervan mededeling in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Art. 45 Dispensatie van dit reglement kan worden verleend door de algemene
ledenvergadering indien tweederde van de aanwezigen zich er voor verklaart, of in
spoedeisende gevallen door het bestuur, dat hiervoor verantwoording schuldig is aan
de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Art. 46 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten worden goedgekeurd in een
algemene ledenvergadering, door tenminste tweederde der aanwezige
stemgerechtigde leden.
Art. 47 Iedere belangstellende kan dit reglement ontvangen.
Art. 48 Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de algemene
ledenvergadering. Na dit tijdstip vervallen alle vroegere reglementen en
verordeningen.
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Aldus ontworpen door het bestuur in haar vergadering van 26 januari 1977 en met
wijzigingen vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 25 oktober 1977. Geheel
herzien en aangevuld in januari 1980 en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 4
maart 1980. Verder geheel herzien een aangevuld in december 1993 en vastgesteld in de
algemene ledenvergadering van 2 maart 1994. Naar aanleiding van wijzigingen van de
statuten opnieuw herzien en aangepast conform de statuten in september 1994 en vastgesteld
op de algemene ledenvergadering van 12 oktober 1994. Opnieuw volledig herzien en
aangevuld in februari, maart en mei 1998 en vastgesteld op de algemene ledenvergadering
van 8 juni 1998. Naar aanleiding van wijzigingen in de statuten opnieuw geheel herzien en
aangepast conform de statuten en aangevuld in januari 2003 en vastgesteld in de algemene
ledenvergadering van 18 februari 2003. Door de gewijzigde universitaire huisstijl en een
aantal veranderingen binnen de vereniging opnieuw volledig herzien, aangepast en aangevuld
in maart 2006, en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 14 maart 2006.
Opnieuw gewijzigd in verband met het verduidelijken van de stemprocedure in januari 2009,
en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 2009. Opnieuw gewijzigd in
verband met het wijzigen van de bestuurstructuur in mei 2013 en vastgesteld op de algemene
ledenvergadering van 10 juni 2013. Volledig herzien en aangevuld aan de hand van de
nieuwe bestuursstructuur en aangepast conform de te wijzigen statuten in februari 2014 en
vastgesteld na de statutenwijziging op de algemene ledenvergadering van 26 maart 2014.
Opnieuw gewijzigd ter verheldering van enige onduidelijkheden en het beperken van het
bestuur betreffende het aangaan van langdurige overeenkomsten in maart 2016 en vastgesteld
op de algemene ledenvergadering van 17 maart 2016. Opnieuw gewijzigd ter verheldering
van enige onduidelijkheden in maart 2017 en vastgesteld op de algemene ledenvergadering
van 17 maart 2017. Opnieuw gewijzigd ter verheldering van enige onduidelijkheden, het
toevoegen van het op non-actief zetten van leden die niet aan een financiële verplichting
hebben voldaan, en het aanpassen van het uitstemmen van een bestuurslid door de algemene
ledenvergadering in februari 2020 en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 10
maart 2020.
Het Bestuur van V.C.M.W. Sigma
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