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Doorlopende tekst statuten van:
“Studievereniging Paradoks” gevestigd te Enschede
De ondergetekende:
Mr. Willem Jan Hordijk, notaris te Enschede
Verklaart dat de statuten van de vereniging: Studievereniging Paradoks, statutair gevestigd te
Enschede, zoals deze luiden na het verlijden van een akte van statutenwijziging van de vereniging
voor ondergetekende op vier april tweeduizend dertien, aan deze verklaring zijn gehecht.
Enschede, 4 april 2013

--------------------------W.J. Hordijk
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STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam STUDIEVERENIGING PARADOKS en is gevestigd te Enschede en wordt
kortweg Paradoks genoemd.
DOEL
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
1. De belangen van de leden te behartigen voor zover deze belangen samenhangen met de
beoefening van biomedische technologie en technische geneeskunde;
2. De belangstelling te stimuleren voor de biomedische technologie en technische geneeskunde
en haar toepassingen in de maatschappij;
3. De goede gang van zaken in het onderwijs van de opleiding Biomedisch Technologie en
Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente te bevorderen;
4. De contacten van de leden met de biomedische technologische gemeenschap en de
technische geneeskundige gemeenschap en de contacten onderling te bevorderen.
GELDMIDDELEN
Artikel 3
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies van gewone en externe leden;
b. Bijdragen van donateurs;
c. Schenkingen, subsidies en andere baten.
LEDEN
Artikel 4
De vereniging kent de volgende leden:
a. Gewone leden;
b. Ereleden;
c. Externe leden.
Artikel 5
1. Gewone leden zijn zij die als student aan de Universiteit Twente staan ingeschreven,
toegelaten zijn door het bestuur en aan de contributieverplichting, zoals beschreven in het
huishoudelijk reglement, hebben voldaan. Bij afwijzing door het bestuur, zorgt het bestuur
ervoor dat de afgewezen persoon in beroep kan gaan op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering. Deze kan alsnog tot toelating besluiten.
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2. Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone diensten jegens de vereniging door de algemene
ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen zijn benoemd. De ereleden hebben alle rechten en plichten die gewone leden
hebben, met uitzondering van de contributieverplichting.
3. Externe leden zijn zij die niet als student staan ingeschreven bij de Universiteit Twente en als
zodanig toegelaten zijn door het bestuur en aan de contributieverplichting, zoals beschreven
in het huishoudelijk reglement, hebben voldaan. Bij afwijzing door het bestuur, zorgt het
bestuur ervoor dat de afgewezen persoon in beroep kan gaan op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering. Deze kan alsnog tot toelating besluiten.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Het gewone lidmaatschap eindigt:
a. Wanneer een lid niet meer ingeschreven staat als student aan de Universiteit
Twente;
b. Door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur;
c. Door royement;
d. Door overlijden.
2. Wanneer het lidmaatschap in het loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor dat gehele jaar verschuldigd.
3. Het bestuur kan per bestuursbesluit een lid royeren als dit lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging heeft gehandeld, of de vereniging op onredelijke
wijze heeft benadeeld. Het lid wordt daartoe zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte
gesteld met op redenen en het bestuur biedt het lid de mogelijkheid in beroep te gaan op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering. In de tussentijd is het lid geschorst.
Artikel 7
Het erelidmaatschap eindigt op overeenkomstige wijze als het gewone lidmaatschap met
uitzondering van artikel 6 aanhef sub a.
Artikel 8
Het externe lidmaatschap eindigt op overeenkomstige wijze als het gewone lidmaatschap met
uitzondering van artikel 6 aanhef sub a.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 9
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli
daaraanvolgend.
Het op één september tweeduizend twaalf aangevangen verenigingsjaar eindigt op éénendertig juli
tweeduizend dertien.
BESTUUR
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Artikel 10
1. Het bestuur wordt gekozen uit gewone leden en ereleden en wordt benoemd op de
algemene ledenvergadering.
2. Bestuursleden worden in functie gekozen.
3. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste acht leden. In elk geval zal het bestuur
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester hebben. Geen van deze functies kan
onderling gecombineerd worden.
4. Het bestuur wordt in principe gekozen voor een jaar, de bestuursleden zijn herkiesbaar.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. Bedanken door het bestuurslid;
b. Ontslag door de algemene ledenvergadering;
c. Het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
6. De wijze van verkiezen en aftreden van het bestuur en haar werkzaamheden worden in het
huishoudelijk reglement geregeld.
7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,
mits de goedkeuring wordt verleend met een meerderheid van twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste de helft der
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
8. Op het ontbreken van de in lid 7 van dit artikel genoemd goedkeuring kan tegen derden een
beroep worden gedaan.
9. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor
besluiten tot:
a. Onverminderd het bepaalde onder b, het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf duizend euro (€5.000,00)
te bovengaande.
b. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van
onroerende goederen.
c. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt
verleend.
d. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend
bankkrediet.
e. Het aangaan van dadingen.
f. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen die geen
uitstel kunnen lijden.
g. Het sluiten en/of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gaan.
10. De vereniging wordt vertegenwoordigd:
a. Door het gehele bestuur
b. Door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1. Per verenigingsjaar wordt minimaal één algemene ledenvergadering gehouden.
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen twee maanden na aanvang
van een nieuw verenigingsjaar het jaarverslag en het financieel jaarverslag uit en legt
verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
3. De goedkeuring, door de algemene ledenvergadering, van het jaarverslag, het financieel
jaarverslag en het gevoerde bestuur leidt tot decharge van het bestuur.
4. De algemene ledenvergadering kan bindende besluiten nemen met gewone meerderheid
van stemmen, tenzij anders bepaald in de statuten.
5. Een algemene ledenvergadering moet minimaal twee weken van te voren aangekondigd
worden. De wijze van aankondiging wordt in het huishoudelijk reglement beschreven.
6. De algemene ledenvergaderingen vallen buiten de academische vakanties en vinden plaats
binnen de gemeente Enschede of gemeente Hengelo (Overijsel).
7. Op een schriftelijk verzoek met opgave van reden van tenminste tien stemgerechtigde leden,
roept het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen; deze vergadering wordt uiterlijk
drie weken na ontvangst van het verzoek gehouden, academische vakanties niet
meegerekend. Indien het bestuur geen gehoor geeft dit verzoek, kunnen de verzoekers
binnen zes weken na het indienen van het verzoek een algemene ledenvergadering
bijeenroepen. Zij zijn gerechtigd zelf de leiding van de vergadering op zich te nemen.
Artikel 12
De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden, zoals genoemd in artikel 4. Overige
personen kunnen op uitnodiging van het bestuur toegang verkrijgen tot de algemene
ledenvergadering.
Artikel 13
Alle gewone leden en ereleden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. Indien zij niet
persoonlijk aanwezig kunnen zijn, kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een ander
stemgerechtigd lid door middel van een schriftelijk machtiging. Ieder lid kan naast zichzelf maximaal
twee andere leden vertegenwoordigen.
KASCOMMISSIE
Artikel 14
1. De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen en wordt jaarlijks door de algemene
ledenvergadering benoemd. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van
het huidige bestuur of van een commissie die een eigen beheer van verenigingsgelden heeft.
2. Een lid mag niet meer dan twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de
kascommissie.
3. De commissie zal in de algemene ledenvergadering, zoals genoemd in artikel 11 lid 2, verslag
uitbrengen van haar bevindingen omtrent haar onderzoek naar de rekeningen en
verantwoording van het bestuur.
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4. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en haar inzage te geven van de boeken en
bescheiden van de vereniging.
5. Vereist het onderzoek naar de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging laten bijstaan door een
deskundige.
WIJZIGING STATUTEN
Artikel 15
1. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op een algemene ledenvergadering,
waarop tenminste de helft van de gewone leden vertegenwoordigd is. De wijziging moet met
tenminste twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen gesteund worden.
2. Wanneer het vereiste ledenaantal niet vertegenwoordigd is, dan wordt er binnen drie weken
een nieuwe algemene ledenvergadering gehouden, waarop dezelfde voorstellen behandeld
worden. Op deze algemene ledenvergadering kan met tenminste twee derde meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging van de statuten besloten worden, ongeacht
het aantal vertegenwoordigde leden.
3. De voorstellen tot wijziging van de statuten dienen twee weken voor de algemene
ledenvergadering ter inzage te liggen in de verenigingsruimte.
4. De statutenwijziging treedt in werking na het opmaken van de notariële akte.
ONTBINDING
Artikel 16
De vereniging wordt ontbonden door:
a. Een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit dient op
overeenkomstige wijze tot stand te komen als een besluit tot wijziging van de statuten, zoals
beschreven in artikel 15;
b. Insolventie, nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing
van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
c. Een daartoe strekkend vonnis van de rechtbank;
d. Het geheel ontbreken van leden.
Artikel 17
Het eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijden van het besluit tot
ontbinding lid waren. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, kan bij besluit tot ontbinding ook een
andere bestemming aan het eventueel batig saldo gegeven worden, met inachtneming van de
doelen van de vereniging.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18

7
Een algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Waarin de statuten
niet voorzien, voorziet het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd
zijn met de wet en de statuten.

