I._ALGEMENE_BEPALINGEN
ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK
De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is
genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging
luidt: ’Vriendschap en tolerantie’
ART. 2 VESTIGINGSPLAATS
De vereniging is gevestigd te Groningen.
ART. 3 VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei
daaropvolgend.
ART. 4 DOEL
De Nederlandse vereniging AGORA heeft tot doel:
1. het bevorderen van vriendschap tussen vrouwen, zowel nationaal als
internationaal,
2. het uitwisselen van elkaars ervaringen op sociaal en maatschappelijk
gebied.
II_LEDEN
ART. 5 LIDMAATSCHAP
De Nederlandse vereniging AGORA brengt vrouwen bijeen zonder
onderscheid van ras of geloof met een leeftijd van tenminste 42 jaar
die door leden van de plaatselijke vereniging worden uitgenodigd.
ART. 6 NIEUWE LEDEN
a. Men wordt lid van AGORA NEDERLAND na goedkeuring van het
hoofdbestuur op een schriftelijke voordracht van de voorzitter van
een plaatselijke club of bij erkenning van een nieuwe club.
b. De voorzitter van een AGORA club gaat slechts tot voordracht van een
nieuw lid over nadat het voor te dragen lid zonder bezwaar is uitgenodigd
om drie maal een bijeenkomst bij te wonen en na die tijd te kennen heeft
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gegeven lid te willen worden van AGORA.
c. Het hoofdbestuur kan in bepaalde gevallen de toelating weigeren.
d. Een lid gaat na haar toelating behoren tot de club waarvan de voorzitter
haar heeft voorgedragen.
Indien een lid verandert van woonplaats, in of buiten Nederland, kan zij
verzoeken om lid te worden van AGORA club in of bij haar nieuwe
woonplaats.
ART.7 EINDE LIDMAATSCHAP
a. Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
1. de dood van het lid,
2. schriftelijke opzegging door het lid,
3. opzegging van een lid namens de club.
b. Opzegging van het lidmaatschap namens de club kan geschieden door
het bestuur van de landelijke vereniging of door het bestuur van de
plaatselijke club waartoe het betreffende lid behoort, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap

te laten voortduren.
c. Beëindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar door middel van een schriftelijke
kennisgeving die voor 1 april moet worden verzonden aan de voorzitter
van de club waartoe het lid behoort.
ART. 8 ERELEDEN
a. AGORA NEDERLAND kan op voordracht van het hoofdbestuur ereleden
benoemen tijdens de algemene ledenvergadering.
b. Tot ereleden kunnen slechts leden worden benoemd die zich
uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor AGORA.
III_BESTUUR
ART. 9 SAMENSTELLING
a. Het hoofdbestuur van de Nederlandse vereniging AGORA bestaat uit
vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en oud
voorzitter.
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b. De leden van het hoofdbestuur worden door de algemene vergadering
benoemd met uitzondering van de aftredende voorzitter die automatisch
oud voorzitter wordt. De vicevoorzitter wordt tot voorzitter benoemd met
meerderheid van stemmen.
c. Het hoofdbestuur treedt af tijdens de jaarvergadering. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen ten hoogste voor twee
achtereenvolgende jaren door dezelfde personen worden vervuld.
ART. 10 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR.
a. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
Het hoofdbestuur zorgt voor het handhaven van de doelstellingen,
de statuten en het huishoudelijk reglement.
b. Het hoofdbestuur is verplicht een boekhouding te voeren waaruit haar
rechten en plichten blijken. De bedoelde bescheiden moeten tien jaar
bewaard blijven.
c. Het hoofdbestuur houdt een register waarin de namen en de adressen
van alle leden zijn opgenomen.
d. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
1. hetzij het bestuur,
2. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
IV_VERGADERINGEN
ART. 11 ALGEMENE VERGADERING
a. De algemene vergadering van AGORA NEDERLAND wordt gevormd
door het hoofdbestuur en twee bestuursleden of hun plaatsvervangers
van iedere club.
b. De algemene vergadering vergadert tenminste eenmaal per
verenigingsjaar, bij voorkeur in de maand juni.
c. De voorzitter van het hoofdbestuur leidt de algemene vergadering.
Bij diens afwezigheid vervangt eerst de vicevoorzitter en daarna een
van de leden van het hoofdbestuur
d. Er worden notulen gemaakt van het in de vergadering behandelde.
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ART.12 OPROEPING EN AGENDA
a. De leden van AGORA NEDERLAND worden tenminste vier weken van
tevoren opgeroepen voor de algemene vergadering en daarbij in kennis
gesteld van de agenda.
b. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over onderwerpen
die niet op de agenda zijn vermeld.
ART.13 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
a. Zo dikwijls het hoofdbestuur of vijf en twintig procent van de
stemgerechtigde leden het wenselijk acht, komt een buitengewone
algemene vergadering bijeen.
b. Indien tenminste vijf en twintig procent van de stemgerechtigde leden
een buitengewone algemene vergadering wenst, dienen zij dit schriftelijk
aan het hoofdbestuur mede te delen met opgave van hun redenen en de
te behandelen onderwerpen.
c. Binnen vier weken dient het hoofdbestuur de buitengewone algemene
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van het bepaalde onder
artikel 12a.
ART.14 STEMMINGEN.
a. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
b. Stemmingen over personen:
1. stemming over personen geschiedt in gesloten ongetekende
stembriefjes,
2. de kandidaat die de meeste stemmen krijgt is verkozen;
bij staken van stemmen vindt een herstemming plaats tussen de
kandidaten ten aanzien van wie de stemmen staakten,
3. blanco stemmen zijn ongeldig.
c. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders
beslist.
d. Moties die zijn ingediend tijdens de algemene vergadering en worden
aangenomen of afgewezen, mogen pas twee jaar later opnieuw aan de
orde worden gesteld.
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V_GELDMIDDELEN
ART. 15 GELDMIDDELEN
a. De geldmiddelen van AGORA NEDERLAND bestaan uit:
1. de jaarlijkse contributie en de entreegelden van de nieuwe leden,
2. vrijwillige bijdragen en giften en overige baten.
b. De contributie en entreegelden van de leden aan AGORA NEDERLAND
worden vastgesteld tijdens de algemene vergadering.
VI_REKENING_EN_VERANTWOORDING
ART. 16 REKENING EN VERANTWOORDING
a. Op de algemene vergadering brengt het hoofdbestuur verslag uit en
legt rekening en verantwoording af over het gevoerde bestuur gedurende
het afgelopen boekjaar onder overlegging van de nodige bescheiden.
b. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie
van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het

hoofdbestuur. De kascommissie controleert de boekhouding.
Desgewenst kan een deskundige worden ingeschakeld.
c. De kascommissie brengt in de algemene vergadering haar verslag uit.
d. Het hoofdbestuur is verplicht aan deze kascommissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken van de
vereniging te geven.
VII_VERSIERSELEN
ART. 17 VERSIERSELEN
Het insigne van de leden heeft de vorm van het blad van de Ginkgo
Bi Loba boom, waarvan het dragen verplicht is tijdens statutaire
bijeenkomsten en officiële ceremonies.
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VIII_PLAATSELIJKE_AGORA_CLUBS
ART. 18 TAKEN EN VERPLICHTINGEN
a. Alle leden zijn verplicht in hun vereniging zodanige activiteiten te
ontplooien dat de doelstellingen van AGORA zoveel mogelijk worden
gerealiseerd.
b. Iedere club komt tenminste een maal per maand bijeen.
c. Ieder nieuw lid wordt verzocht zich voor te stellen aan de andere leden
door middel van een gesproken zelfportret.
d. Iedere club stelt zelf haar eigen lidmaatschap bijdrage vast.
e. Elk lid wordt geacht tenminste 65 procent attendance te hebben.
ART.19 OPRICHTING
a. Het voornemen tot oprichting van een nieuwe AGORA club behoeft
goedkeuring van het hoofdbestuur dat daartoe advies kan inwinnen bij
een bestaande club die de nieuwe club sponsort.
b. De oprichters van een nieuwe AGORA club moeten tenminste met zeven
personen zijn.
c. Een club bestaat uit minimaal zeven leden. Indien een club uit minstens
drie en twintig leden bestaat kan een lid van die club een nieuwe AGORA
club gaan oprichten in dezelfde stad.
d. Erkenning van een nieuwe club kan pas plaatsvinden nadat de club de
statuten AGORA NEDERLAND heeft aangenomen en de club een volledig
goedgekeurd programma heeft gehad gedurende een jaar.
e. Bij haar erkenning ontvangt de nieuwe AGORA club een oorkonde.
ART. 20 BESTUUR
Het bestuur van de plaatselijke AGORA bestaat uit een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
ART. 21 ALGEMENE VERGADERING
a. Elke plaatselijke club houdt jaarlijks haar algemene vergadering zo
mogelijk zes weken voor de algemene vergadering van AGORA
NEDERLAND.
b. In deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen.
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c. Het bepaalde in artikel 13, 14 en 16 is van toepassing.
IX_STATUTENWIJZIGING

ART. 22 WIJZIGING
a. Voor wijziging van de statuten is vereist dat:
1. Het wijzigingsvoorstel woordelijk in de oproep voor de algemene
vergadering is opgenomen,
2. twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor de wijziging
heeft verklaard.
b. De algemene vergadering heeft het recht gedane voorstellen tot
wijziging te amenderen indien het amendement schriftelijk twee weken
voor de datum bij het hoofdbestuur is ingediend.
c. Statutenwijziging is rechtsgeldig nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
X_ONTBINDING
ART. 23 ONTBINDING AGORA NEDERLAND
a. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, bijgewoond door tenminste drie vierde van de stemgerechtigde
leden, met een meerderheid van twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
b. Wordt het quorum genoemd in lid 23a niet bereikt dan wordt uiterlijk
vier weken later opnieuw een vergadering gehouden met in achtneming
van artikel 12a. In deze tweede vergadering kan tot ontbinding worden
besloten met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte
stemmen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
c. Bij het besluit tot ontbinding worden de vereffenaars aangewezen,
alsmede de bestemming van een eventueel batig saldo overeenkomstig
het doel van de vereniging.
d. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan indien en voor zover dit
voor de vereffening van haar zaken nodig is.
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ART. 24 INTREKKING ERKENNING AGORA CLUBS DOOR AGORA NEDERLAND
Het hoofdbestuur kan de erkenning van een club intrekken indien:
1. langer dan één jaar minder dan zeven leden tot de club behoren,
2. de club handelt in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement of
besluiten van AGORA NEDERLAND,
3. de vereniging AGORA NEDERLAND op onredelijke wijze behandelt.
ART. 25 ONTBINDING VAN DE PLAATSELIJKE CLUB DOOR HAAR LEDEN
Een club kan door haar leden worden ontbonden conform de ontbinding
van AGORA NEDERLAND VOLGENS Artikel 23.
De leden en het hoofdbestuur moeten hiervan schriftelijk op hoogte
worden gesteld tenminste vier weken voor de vergadering tot ontbinding.
Het hoofdbestuur kan ter advisering een of meer afgevaardigden doen
deelnemen aan de vergadering tot ontbinding.
XI_SLOTBEPALINGEN
ART. 26 OVERIGE BEPALINGEN
a. Verdere bepalingen AGORA NEDERLAND betreffende worden geregeld
bij het huishoudelijk reglement.
b. De algemene vergadering kan het huishoudelijk reglement nadere
regels geven omtrent alle onderwerpen die nadere regeling behoeven.

ART. 27 ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen waarin deze statuten het huishoudelijk reglement niet voorzien
beslist de algemene vergadering indien zij bijeen is. In alle overige
gevallen beslist het hoofdbestuur en doet daarvan mededeling in de
eerstkomende algemene vergadering

