
NEDERLANLSE O R G A N I S A T I E VAN A1Y1A TE UR -FI LPflCLUBS

thans genaamd: N . O . U . A . Neder landse Organisat ie van Amateu r -

filmclubs, gevest igd te A m s t e r d a m ,

( g e w i j z i g d e S ta tu ten )

A r t . 1

J_. De vereniging, opgericht 12 januari 1949, draagt de naam:

N.O.U.A. Nederlandse Organisatie van Amateur-filmclubs en is ge-

vestigd te Amsterdam.

_2. Zij is opnieuiu aangegaan voor de tijd van 29 jaar, te rekenen

van 27 september 1958 af.

J3. Het verenigingsjaar loont van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 2

_1_. L e vereniging, hierna te noemen "organisatie", stelt zich ten

doel de bevordering van het filmamateurisme en de behartiging van

de belangen van de Nederlandse filmamateurs.

_2. Zij streeft niet naar het behalen van ujinst voor zich zelf of

voor degenen, uiier belangen zij behartigt, en staat los van iedere

politieke of kerkelijke richting.

Art. 3

De organisatie tracht haar doel te bereiken langs tuettige ujeg dnor:

_a. het bevorderen van de oprichting van plaatselijke verenigingen

van filmamateurs;

_b. het bevorderen van het onderling contact tussen hij haar aange-

sloten plaatselijke verenigingen van filmamateurs;

_c. het onderhouden van contact met verenigingen in het buitenland,

die een zelfde doel nastreven;

jd. het geven van voorlichting aan filmamateurs;

j9. het organiseren of doen organiseren van congressen en filrnujed-

strijden voor f'ilmamateurs;

_f. het aanleggen en onderhouden van een filmntheek;

_g_. alle andere tuttige middelen, die ter bevordering van het doel

dienstig kunnen zijn.

Art. 4

De nrganisatie bestaat uit aangesloten verenigingen en/of greepen.

Art. 5

1. De leden van de organisatie morden onderscheiden in:



ja. de getur.'ne leden, diegenen die lid zijn van een plaatselijke ver-'

eniging n f grneo waaruit de N. D. l/. A. bestaat.

_b. individuele leden, dia genen die niet tevens lid zijn van zodanige

vereniging of groep.

c . ereleden.

Het g 3 w n n c lidmaatschap kan niet met het individueel lidmaatschap in

één persnon veronind zijn.

_2. Ereleden kunnen zijn zij, die zich op bijzondere ujijze vnnr het

f ilüiarrïa tBurlsme verdienstelijk hebben gemaakt.

Zij worden np voc:rstgi van het 3estuur benoemd drcr een vergadering

van gedelegeerden. Een daartoe strekkend besluit m. n e t ujorden genomen

me t ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

3. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die een bij huis.,— •>*
3Jt- _c

houdelijk r e n l e m e n t te b e p a 1 3 n jaarlijkse bijdrage aan de organisatie

betalen. Zij hebben geen stemrecht.

Ar. t. 6

De statuten der aangesloten plaatselijke verenigingen en/of groepen
*

mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten

of het huishoudelijk reglement van de organisatie. Zr.danige r br;L jdl-g-

h a i o i' o r m t een absoluut b e l f3 1 s e l r m aangesloten vereniging te HIT r d e n

rjf te zijn.

_Ar_t_._J7

1. Leden kunnen zich, np bij het huishoudelijk reglement te bepalen

wijze, aaneen sluiten tot groepen, die een eigen naam dragen.

2. Zij kunnen een eigen huishoudelijk reglement vaststellen, dat in

i s d e r geval bepalingen dier. t te bevatten omtrent de verkiezing van

een bestuur, het h v: uden van een jaarvergadering en het vaststellen

van u e n c 3 n t r j. b u t i e ;

het huishoudelijk rsgloment mag ge o n voorschriften inhouden, die

ctr: jdiq r:ijn m f3 1 üo ctstuten en het Huishoudelijk reglement van

de organisa

Ds aongaöl;:t3n veranigingen en de groepen, als bedoeld in het voor-

gaande artikel, beide hierna te noemen "plaatselijke verenigingen",

en beider laden hebben dezelfde rechten on plichten ten opzichte

van dé orranisatie.



Art. 9

J_. Een plaatselijke vereniging, die zich kandidaat tuenst te stellen

voor aansluiting, dient zich schriftelijk aan te melden bij het

secretariaat, onder overlegging van een exemplaar harer statuten

en reglementen, een ledenlijst en het laatstverschenen jaarverslag.

2. Natuurlijke personen, die lid wensen te morden, dienen zich

schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de organisatie.

Indien zij lid mensen te worden van een plaatselijke vereniging,

geschiedt deze aanmelding via het secretariaat dezer plaatselijke

vereniging»

_3. De kandidaat-aangesloten plaatselijke verenigingen en de kandidaat

laden morden onderuicrpen aan een ballotage, maarvan de procedure

bij huishoudelijk reglement uinrüt uitgemerkt., met inachtneming van ,

hetgeen beide v:;lgende leden van dit artikel bepalen.

_4. Over aanneming van plaatselijke verenigingen beslist het bestuur,

Van doze beslissing staat beroep open op de Raad van Gedelegeerden,

genoemd in artikel 16.

_5. Over aanneming van leden van plaatselijke verenigingen beslist

het bestuur van de betreffende vereniging, tenzij de beslissing aan

de ledenvergadering van deze vereniging is opgedragen.

6. Over aanneming van individuele loden beslist het bestuur.

Van deze beslissing staat beroep open op de algemene ledenvergadering

genoemd in artikel 21.

Art. 10

J_. Een plaatselijke vereniging kan alleen aan het einde van een ver-

enigingejaar uittreden krachtens een besluit van haar ledenvergaderi^^

Dit besluit m n e t tenminste één maand vóór het inde van dat jaar

schriftelijk bij het secretariaat aiorden ingedient.

_2. De bezittingen van een uittredende plaatselijke vereniging

blijven eigendom van die vereniging.

A -. 4- 1 - 1
J. '. . l l

Men houdt r p lid te zijn d r. o r :

s. 'Schriftelijke onzegging aan het secretariaat, ten minste 1 maand

v u" ó r het einde van het lopende verenigingsjaar, bij huishoudelijk

reglement nader uit te tuerken;

Jj. uittreden van een plaatselijke vereniging, rnaarvan men lid is;

_c. ^verlijden;



_d. rcyement der plaatselijke vereniging op grond van handelen in

strijd met de belangen en doelstellingen der organisatie of plaat-

selijke vereniging of op grc:nd van wanbetaling der contributie.

_e_. rnyement c p grond van handelingen in strijd met de belangen nf

doelstellingen der organisatie c f op grond van wanbetaling der con-

tributie in het geval van individueel lidmaatschap,

-"r t. 12

1. Royering van een plaatselijke vereniging kan geschieden donr het

bestuur of de Raad van Gedelegeerden n p grond van:

_a_. wanbetaling, indien binnen 30 dagen na schriftelijke, aangetekend

verzonden aanmaning niet, is voldaan aan de financiële verplichtingen

jegens dr organisatie;

_b. handelingen, in strijd met de statuten of in strijd met de be-

sluiten van een der organen van de organisatie;

_c. het berokkenen van schade aan de goede naam of aan de doelstel-

lingen van de organisatie of van een der aangesloten plaatselijke

verenigingen.

_2. l/'an een bestuursbesluit tot royement staat beroep open op de

Raad van Gedelegeerden.

Art. 13

De plaatselijke verenigingen zijn verplicht:

_a„ telkenjare een afschrift, van haar jaarverslag aan het secretariaat

in te zanden;

_b. jaarlijks een volledige lijst harer leden bij het secretariaat

in te dienen. '<.
Arj_. 14

De geldmiddelen der organisatie bestaan uit:

_a. jaarlijkse afdrachten van de plaatselijke verenigingen;

_b. jaarlijkse crntritautie van leden, die niet tevens lid ener plaat-

selijke vereniging zijn-,

_£. bijdragen van begunstigers;

_d. subsidies;

_e. het Egalisatiefonds;

_f. erfstellingen, legaten en schenkingen;

_q_. tjevallige baten.

Art. 15

De Raad van Gedelegeerden stelt uoor een tijdvak van ten hoogste



3 jaren de in het vorige artikel n n d e r _a_ en _b bedoelde bedragen

va s t.

Art. 16

_1_. Er is een Raad van Gedelegeerden.

_2„ De- Raad van Gedelegeerden behartigt de belangen van alle leden.

Hij is, behalve tnt hetgeen elders in deze statuten is bepaald, be-

voegd tot het nemen van alle besluiten, uielke hij in het belang van

de organisatie en haar leden nuttig acht, vorrzover geen onderuierpen

betreffende, waarvan de regeling vnlgens deze statuten tot de uitslui-

tende bevoegdheid van andere organen behaart.

_3. De F' a a d van Gedelegeerden ui n r d t g e v t r m d door vertegenwoordigers

van de plaatselijke verenigingen, die daartoe ieder uit hun leden

twee personen overeenkomstig de nader bij huishoudelijk reglement

te regelen wijze aenu)ijzen.

_4. Vergaderingen van de Raad van Gedelegeerden vinden tenminste één-

maal per jaar plaats.

_Art. 17

J_. Je vergaderingen van gedelegeerden uu c r d e n uitgeschreven d m r het

bestuur en geleid do c. r de voorzitter rf, bij diens ontstentenis,

door een der andere bestuursleden.

Het bestuur heeft het recht een lid van de Raad van Gedelegeerden

als leider van de vergadering aan te wijzen.

_2. De aangesloten plaatselijke verenigingen, die cm een buitengeturne

vergadering van gedelegeerden verzoeken, doen dit schriftelijk bij

de secretaris onder uigaaf van redenen. Hun aantal moet ten minste

een bij huishoudelijk reglement te bepalen aantal aangesloten plaat-

selijke verenigingen bedragen.

_3. Geeft -het bestuur binnen 1 maand aan een z n danig verzoek geen

gevr>lg, dan hebben de verzoekers het racht zelf tot het beleggen

van de verzochte vergadering nver te gaan.

Een aldus uitgeroepen vergadering kiest haar eigen voorzitter en

kan rechtsgeldige besluiten nemen ten aanzien van de in de rp-

roepingsbrief genoemde voorstellen.

Art. 18

_!_. Het -bestuur bestaat uit ten minste 7 leden, te kiezen do«jr de

Raad van Gedelegeerden -p hij huishoudelijk reglement te bepalen

ui i j z e .



2_. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en

buiten rechten.

A r t. 1 9

_1_. Bij stemmingen brengen de gedelegeerden 1 stem uit voor iedere

5 leden van de plaatselijke vereniging, die zij vertegenwoordigen,

met een maximum van 1/5 van het aantal ter vergadering uit te

brengen stemmen.

_2. Ter bepaling van het aantal uit te brengen stemmen wordt het

ledental van de aangesloten plaatselijke vereniging naar boven afge-

rond op een vol vijftal.

_3. In de vergadering van gedelegeerden wordt over zaken mondeling,

.over personen schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering anders

^
besluit. -•- - w
Art. 20

De plaatselijke verenigingen hebben het recht van beroep bij de

Raad van Gedelegeerden van besluiten van het bestuur.

Art. 21

_1_. Eenmaal per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden.

_2. De oproep tot de algemene ledenvergadering, inhoudende plaats,

dag en uur van deze vergadering alsmede de agenda worden tenminste

_4 weken tevoren vóór de dag der vergadering door het bestuur aan

de plaatselijke verenigingen en de individuele leden toegezonden.

_3. In deze algemene ledenvergadering wordt daor het bestuur een

jaarverslag uitgebracht alsmede rekening en verantwoordign afge-r

^legegd van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar.^-

.ftrt. 22

Een buitengewone ledenvergadering wordt gehouden zo dikwijls het

bestuur of de Raad van Gedslegeerden zulks wenselijk acht of ten-

ui i riste een tiende gedeelte van het aantal leden, naar boven afge-

rond op een vol vijftal, zulks onder opgaaf van redenen dit aan de

secretaris schriftelijk verzoekt. Art. 17 lid 3 is van overeenkom-

stige toepassing.

Art. 23

In de algemene ledenvergadering stemmen uitsluitend de gedelegeerden,

die deel uit maken van de Raad van Gedelegeerden met inachtneming van

het bepaalde in art. 1 ̂.



Art. 24

Leden van een plaatselijke vereniging, aangesloten bij de N . O.V.A. ,

kunnen als regel één jaar na het beëindigen van hun lidmaatschap als

individueel lid tot de N.O.U.A. toetreden.

Het bestuur is gerechtigd op verznek uitzonderingen toe te staan.

Omtrent voorwaarden tot toelating als individueel lid beslist ha t

daaromtrent bepaalde in liet Huishoudelijk Reglement met dien ver-

stande, dat leden van plaatselijke verenigingen geroyeerd, wegens

wanbetaling der contributie eerst één jaar na het beëindigen van

hun lidmaatschap als individueel lid zouden kunnen toetreden mits

dan de achterstallige contributie is aangezuiverd bij hun voor-

malige '/n r enig ing.

Ajt^_25
W V

_1_. V/oor behandeling van voorstellen tot wijziging van de statuten

en tot ontbinding dar organisatie m::et een bijzondere vergadering

van gedelegeerden worden bijeengeroepen. De nprneping tot deze ver-

gadering geschiedt nat inachtneming van een termijn van ten minrtg
t*

1 maand.

Indien de bedoelde voorstellen uitgaan van de plaatselijke ver-

enigingen, moeten zij d." o r ten minste 5 verenigingen schriftelijk

bij het secretariaat worden ingediend.

Het bestuur brengt dezs voorstellen binnen 3 maanden na ontvangst

met zijn advies ter kennis van alle plaatselijke verenigingen,

onder opgaaf van de datum, waarop de vergadering van gedelegeerden

zal worden gehouden, '."elke datum niet langer mag zijn dan 2 maande^ .

na de datum van verzending der kennisgeving.

_2. Voor de aanvaarding van de in dit artikel bedoelde voorstellen

wordt 2/3 deel van het aantal der geldig uitgebrachte stemmen ver--

eist, uitgebracht in een vergadering van gedelegeerden, waar ten

minste 3/4 deel vrin de aangesloten plaatselijke verenigingen is ver-

tegenwoordigd. Is het laatste aantal niet aanwezig, dan dient binnen

6 weken eer, tweede vergadering te worden gehouden, die bij gewone

meerderheid van stemmen yternmen rechtsgeldig een besluit Uan nemen.

_3. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens daar-

op Koninklijke goadkeuring zal zijn verkregen.

_4„ De ontbinding der organisatie geschiedt met inachtneming van hst

bepaalde in art. 1702 B,SU..



5_. Rij liquidatie der organisatie moeten de middelen van het Ega-

lisatiefonds, voor zover deze nog aanwezig behoren te zijn, morden

teruggestort in 's-Rijks schatkist.

Art. 26

Alle onderuierpen, waarin deze statuten niet of niet volledig vrorzien,

morden geregeld bij een door een vergadering van gedelegeerden vast te

stellen huishoudelijk reglement, hetwelk niets mag bevatten, dat in

strijd is met deze statuten.

(valgen de ondertekeningen)

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d.

/*-'

lïlij bekend,

De (Ylinister van Dustit ie a.i.,

Namens de (Ylinister:

Het hoofd der Heefdafdel ing

P r ivaatrecht ,


