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OPRICHTING

Heden, elf oktober tweeduizend derden, verschenen voor mij,

Mr. RENE ALFRED STOKER, notaris, gevesdgd te Nijmegen:
1. de heer Thonaas Wilhelni Antoine LINDERS, wonende te 6541 NN Nijmegen,
Graspieperhof 97, geboren te Veldhoven op elf oktober negentienhonderd
negenentachdg, zich legitunerende met zijn paspoort nummer NUKH8FR11,
afgegeven te Nijmegen op achttien juni tweedui2end dertien, ongehuwd en geen
geregistreerd partner en niet eerder gehuwd of geregistreerd geweest;

2. mevrouw Eva Wilhelmina Paula VAN PER HELM, wonende te 2311 HG Leide

Hogewoerd 53, geboren te HUversum op negen September negendenhonderd
eenennegendg, zich legitimerende met haar paspoort nummer NRP62LRC1, afgegeven

te Leiden op elf aprU tweeduizend dertien, ongehuwd en geen geregistreerd partaer en niet eerder gehuwd of geregistreerd geweest;
hiema genoemd: oprichter(s).
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te
stellen de navolgende:
STATUTEN
NAAMENZETELArtikel 1

1. De vereniging dtaagt de naam: "Intetnational Association for Political Science

Students" (verkorte naam: IAPSS).
De vereniging heeft haar zetel in Nijmegen (Nederland).
Het verenigingsjaar loopt van eenapal tot en met eenendertig maart van het daarop volgende kalenderjaar.
Het financiele jaar (boekjaar) van de vereniging loopt van een januari tot en met
eenendertig december.
DOEL EN MIDDELEN
Arrikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. een intemationaal nefrw^erk van poUdcologie studenten en studieverenigingen te creeren, uit te breiden en te onderhouden;

b. de internationale uitwisseling van studenten, informade, onderzoek en kennis te -

bevorderen, voor zover verwant aan politicologie of aanverwante
onderzoeksvelden;
c.

internationaal debat over poUdcologische onderwerpen onder haar leden te
bevorderen.

2. De vereniging tracht deze doelen te bereiken door onder andere:
a. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden;

b het samenwerken met en deelnemen in andere verenigingen en organisades, voor
zover niet in strijd met de doelsteUingen van de vereniging.
3. De geldmiddelen van de vereniging zijn:
a. de contributie van haar leden;

b. de inkomsten uit haar vennogen;
c. de opbrengsten van de door de vereniging georganiseerde acdviteiten;
d. subsidies, donades, erfsteUingen en legaten;
e. sponsorgelden;
f. andere inkocasten --

14. De vereniging neemt geen geldmiddelen aan van poHdeke pardjen of andere

organisades die verbonden zijn met poUtieke partijen.
5. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
6. De vereniging is poUdek onafhankelijk.

LEDEN, LIDVERENIGINGEN, ERELEDEN EN DONATEURS
Artikel 3

1. De vereniging kent:
a. gewone leden

b. Udverenigingen
c. ereleden

d. donateurs

2.Gewoon Ed kuhnen zijn: natuurUjke personen, die:
a.
op het moment van inschrijving bij de vereniging polidcologie studeren of hebben
gestudeeid of studeren of hebben gestudeerd in een aanverwant onderzoeksveld en niet ouder zijn dan veerdg jaar.
b. aan hun geldeUjke verplichdngen aan de vereniging hebben voldaan.
3. Gewone leden hebben de mogelijkheid deel te nemen aan aUe activiteiten van de
vereniging, voor zover dit redelijkerwijs van de vereniging kan warden gevergd en voor
zover er aan deehiame aan een activiteit geen aanvullende eisen door het bestuur zijn gesteld. -Daarbij hebben gewone leden de rechten en verpUchtingen die hun bij of krachtens deze statuten zijn opgelegd.
4. Lidverenigingen kunnen zijn: rechtspersonen, die:
a. op het moment van inschrijving bij de vereniging een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid - dan wel een naar buitenlands recht opgerichte rechtspersoon
met leden, die wat betreft haar consdtude gelijkgesteld kan worden met een
vereniging met voUedige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht en bij hun
toeladng tot de vereniging als zodanig door het bestuur of de Algemene
Ledenvergadering zijn erkend - zip, die studenten poUdcologie ofstudenten van een aanverwant onderzoeksveld vertegenwoordigen.
b. aan hun geldeUjke verpUchtmgen aan de vereniging hebben voldaan.
Lidverenigingen hebben de rechten en verpUchringen die hen bij of krachtens deze
statuten zijn opgelegd.

Een Udvereniging is verplicht een of meer natuurlijke personen aan te wijzen, die
namens de lidvereniging de Udmaatschapsrechten uitoefent of gezamenUjk uitoefenen
en dient de naam van deze persoon/personen schriftelijk aan de secretaris van de
vereniging mee te delen.

16. Ereleden zijn natourlijke of rechtspersonen, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging, op voordracht van het Bestuur, daartoe door de Algemene
Ledenveigadering als zodanig zijn benoemd.
7. Donateurs zijn natuurUjke of rechtspersonen die de vereniging geldelijk of op andere
wijze steunen met ten minste een door het Bestuur vast te stellen minimumbijdiage. 8. Al het overige betreffende donateurs wordt bij reglement geregeld.
9. Ereleden en donateurs hebben geen andere rechten en verpUchtingen dan welke hun bij of krachtens deze statuten zip toegekend of zijn opgelegd.
AANMELDING VOOR HET LIDMAATSCHAP
Artikel 4

1. Wie Ud van de vereniging wil warden, moet daarvoor het UdmaatschapsformuUer

invullen, ondertekenen en opsturen naar het bestuur van de vereniging.
2. Het bestuur besUst over de toeladng van een Ud.
3. Als het bestuur iemand niet als Ud van de vereniging toelaat, moet het de afgewezene

binnen vier weken na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgaaf van redenen van de
afwijzing in kennis steUen en het bestuur zal op de eerstvolgende algemene
ledenvergadering het besluit tot afwijzing meedelen.
4. Bij niet-toelating van een lid door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog
tot toelating besluiten.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5

1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en het huishoudeUjk reglement van de vereniging, alsmede de besluiten
van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven; en
b. de belangen van de vereniging niet te schaden.
De leden hebben aUe rechten die hun bij wet toekomen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1.

Het lidmaatschap van gewone leden, lidverenigingen en ereleden eindigt:
a.
door het overlijden van natuurUjke personen of-wat betreft rechtspersonen - wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
b. door schrifteUjke opzegging - wat betreft gewone leden en Udverenigingen - door
het lid, welke opzegging slechts kan geschieden per einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Indien een opzegging niet djdig plaats vindt loopt het Udmaatschap door tot het einde van het opvolgende verenigingsjaar;
c. door schriftelijke opzegging - wat betreft ereleden - door het erelid, welke
opzegging te alien djde, zonder inachtneming van een opzeggingstermijn, kan
gescUeden;
d. door schrifteUjke opzegging door het bestuur namens de vereniging, welke
opzegging te alien tijde, zonder inachtaeming van een opzeggingstermijn, kan
geschieden wanneer een Ud niet langer voldoet aan de voonvaarden die in artikel 3

e.

aan het Udmaatschap zijn gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan warden het Udmaatschap te laten voortduren.
door ontzetting.
Het besluit tot ontzetting kan door het bestuur slechts warden genomen, wanneer
een gewoon Ud, dan wel een Udvereniging of ereUd, in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredeUjke
wijze benadeelt. In het geval van ontzetdng stelt het bestuur ten spoedigste alle leden op de hoogte van het besluit en belegt een algemene ledenvergadering
binnen vier weken na het besluit.

2. Het gewone Ud of de Udvereniging of het ereUd ten aanzien van wie een besluit tot
ontzetting is genomen, wordt ten spoedigste schrifteUjk, met opgave van reden, van het
besluit in kennis gesteld. Hem of haar staat binnen vier weken aa ontvangst van de
kennisgeving een beroep op de Algemene Ledenvergadering open.
3. Gedurende de beroepstermijn of hangende het beroep is de betrokkene geschorst, met
dien verstande dat hij of zij bevoegd is de algemene ledenvergadering, waarin over het beroep wordt besloten, bij te wonen en daar het woord te voeren.
4. Ten aanzien van het lidmaatschap van een bestuurslid of Raad van AdviesUd
geschieden zowel de opzegging als de ontzetdng uitsluitend krachtens besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuursUd of Raad van Advieslid staat geen beroep open.
5. Het einde van het gewoon Udmaatschap houdt tevens in het einde van het
bestuurslidmaatschap of Raad van AdviesUdmaatschap.
SCHORSING
Artikel 7.
1. In de gevaUen genoemd in artikel 6 Ud 1 sub e kan het bestuur een gewoon Ud, dan wel

een Udvereniging of erelid, voor ten hoogste drie maanden schorsen indien het bestuur
niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.
2. De beroepsprocedure, zoals bepaald in artikel 5 lid 2 is van overeenkomsdge
toepassing op de schorsing.
LIDMAATSCHAPSGELD
Artikel 8 .

ledet gewoon lid en iedere lidvereniging is jaarUjks een bedrag verschuldigd.
2. Met door de gewone leden en Udverenigingen verschuldigde Udmaatschapsgeld en
eventuele andere bijdragen warden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 3. Het lidmaatschapsgeld is verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar.
4. Personen, van wie het Udmaatschap is ingegaan, is geeindigd, of die geschorst zijn, zijn over het betreffende jaar het Udmaatschapsgeld en eventuele andere bijdragen voor het
geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 9

1. Per verenigingsjaar wordt minstens een ledenvergadering gehouden, Uerna te noemen de jaarvergadering.

De jaarvergadering vindt uiterlijk plaats in de maand aprU, in een stad waar een
lidvereniging haar zetel heeft.
2. Op de jaarvergadering komt in ieder geval aan de orde:
a. vaststelling van de begtoting van het bestuur;
b. vaststeUing van de jaarrekening van het bestuur;
c.
vaststeUing van het jaarverslag van het bestuur;
d. benoeming van een nieuw bestuur;
e. benoeming van een nieuwe Raad van Advies;
f. vaststelling van de locade voor de volgende jaarvergadering.
3. Algemene ledenveigaderingen kunnen worden belegd door het bestuur, of, wanneer zo
verlangd wordt door tenminste vijftien procent van de gewone leden en Udverenigingen
samen via een daartoe met redenen omkleed schriftelijk verzoek, m te dienen bij het bestuur.

4. De oproep tot een vergadering geschiedt via e-mail (elektronische post) aan het adres -

van elk lid, zoals dit bij de vereniging bekend is, door het bestuur tenminste derdg
dagen voorafgaand aan de vergadering.
De oproep dient een aanduiding van plaats en djd van de vergadering te bevatten,
alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle niet geschorste leden. Over
toelating van anderen dan de Uervoor bedoelde personen beslist de algemene
ledenvergadering. ----6. Op de algemene ledenvergadering hebben aUeen gewone leden en Udverenigingen
stemrecht. leder van hen heeft een stem.

7.

Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd
zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering

warden gehouden.
9. a. Een in stemming gebracht voorstel is, onverminderd het in Ud 10 bepaalde,
verworpen indien:

het aantal door lidverenigmgen uitgebrachte stemmen tegen het in stemming gebrachte voorstel groter is dan of geUjk is aan het aantal door lidverenigingen
uitgebrachte stemmen voor het in stemming gebrachte voorstel; of
het aantal door gewone leden uitgebrachte stemmen tegen het in stemming gebiachte voorstel groter is dan of geUjk is aan het aantal door gewone leden uitgebrachte stemmen voor het in stemming gebrachte voorstel.
b. Het bepaalde sub a is niet van toepassing in geval van verkiezingen van personen voor organen van de vereniging. Verkiezingen van personen voor organen van de vereniging vinden plaats met behulp van een geheime stemming.
10. AUe besluiten waaromtrent bij de wet ofbij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, warden genomen bij volsttekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, met in achtneming van het bepaalde in lid 9. Staken de stemmen bij

verkiezing van personen, dan beslist het lot, Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd
tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemmmg.

11. Ereledenhebben op de algemene ledenvergadering een adviserende stem.
HETBESTUUR
ArtikellO.
1. De vereniging kent een bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de
veremging.

Het bestuur kan als zodanig eenofmeer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits
duidelijk omschreven, overdragen. Degene die aldus taken iiitoefent, handelt onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.

2. De Algemene Ledenvergadering kiest uit de gewone leden het bestuur.
Al het overige betreffende de bestuursverkiezing is per reglement vastgesteld.
De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuiirsleden vast.
Er zip minimaal drie bestuursleden. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden -

3.
4.
5.

6.

het vooigeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd, maar dient wel zo spoedig
mogelijk een algemene ledenvergadering belegd te warden over de ontstane situade. De zittingsperiode van het bestuur duurt van jaarvergadering tot jaaryergadering.
Elk bestuurslid is terstond herkiesbaar, met een maximum van drie termijnen.
Einde van het bestuurslidmaatschap:
a. een bestuurslidmaatschap eindigt door uittreding, ontslag of beeindiging van het gewone Udmaatschap;
b. bij tussentijds aftreden van een of meerdere bestuursleden wordt in de vacature tijdelijk voorzien als bij reglement bepaald.
Het bestuur is, alleen na goedkeiiring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot:
a. het sliiiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als hoofdelijke
c.

medeschuldenaar of borg verbindt;
het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich voor een derde sterk maakt;

d. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
7.

De vereniging kan in en buiten rechte vertegenwoordigd warden behalve door het hele
bestuur ook door twee leden van het bestuur, gezamenlijk handelend, onverminderd het recht van dezen om een hunner of een derde vohnacht te verlenen.

RAADVANADVIES
Artikelll
1. De vereniging kent een Raad van Advies. De Raad van Advies is belast met toezicht houden:

a. op de implementade van beleid door het Bestuur;
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b. het goed functioneren van het Bestuur;
c. het goed functioneren van de vereniging.
2. De Raad van Advies:
a.

voorziet het bestuur van gevraagd en ongevraagd, niet-bindend advies;

b. mag de Algemene ledenvergadering acrie aanbevelen.

De Algemene Ledenvergadering kiest uit de gewone leden de Raad van Advies.
Al het overige betreffende de bestuursverkiezing is per reglement vastgesteld.
4. De Raad van Advies bestaat uit minitnaal twee leden en maximaal drie leden van

verschillende nadonaUteiten. De Raad van Advies bepaalt zelf de onderlinge
taakverdeling. Een lid van de Raad van Advies kan niet tevens Ud van het bestuur zijn. 5. De Raad van Advies neemt besUssingen bij meerderheid van stemmen, indien minstens
twee van hun leden aanwezig zijn.
6. De zittingsperiode van de Raad van Advies duurt van jaarvergadering tot
jaarvergadering.
Elk Raad van Advieslid is terstond herkiesbaar, met een maximum van drie termijnen. Einde van het Udmaatschap van de Raad van Advies:
a.
het lidmaatschap van de Raad van Advies eindigt door uittreding, ontslag of
beeindiging van het gewone Udmaatschap;
b. bij tussendjds aftreden van een of meerdere Raad van Adviesleden wordt in de
vacature tijdeUjk voorzien als bij reglement bepaald.
OVERIGE ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikell2.
1. De vereniging kent een Editorial Board van Politikon
2. De Algemene Ledenvergadering en het bestuur zijn bevoegd tot het instellen van

overige commissies en werkgroepen.
3. Al hetgeen deze organen betreft wordt bij een door de Algemene Ledenvergadering vast te steUen reglement geregeld.
REGLEMENT
Artikel 13

1. De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen ofopheffen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.
WIJZIGING VAN STATUTEN EN ONTBINDING
Artikell4-

1. Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging vereist een meerderheid van
tenminste twee derde van de door Udverenigingen geldig uitgebrachte stemmen,
alsmede een meerderheid van tenminste twee derde van de door gewone leden geldig uitgebiachte stemmen.
2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging vereist een meerderheid van tenminste -

vier vijfde van de door lidverenigingen geldig uitgebrachte stenunen, alsmede een
meerderheid van tenminste vier vijfde van de door gewone leden geldig uitgebrachte
stemmen.

3. De oproep tot de algemene ledenvergadering waarin wijziging van de statuten ofontbinding van de vereniging wordt voorgesteld client het desbetreffende onderwerp nadrukkeUjk te vermelden.
4. Een wijziging van de statuten tceedt pas in werking wanneer daarvan een notariele akte

is opgemaakt.
VEREFFENING
Ardkel 15
1. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, tenzij door de Algemene

Ledenvergadering, welke tot de ontbinding besloot, een of meer anderen als
vereffenaars zijn aangewezen.
2. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten bepaalde zoveel
3.

mogeUjk van toepassing.
Een eventueel badg saldo zal door de Algemene Ledenvergadering warden aangewend
voor zodanige doeleinden als het meeste met het doel van de vereniging
overeenstemmen.

RESTBEPALING
Artikell6.

In alles waarin deze statuten of een in te voeren reglement niet voorzien, beslist het bestuur,
met dien verstande dat de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur opdrachten te dien aanzien kan geven.
SLOTBEPALIN(

Voor de eerste maal zip tot bestuursleden benoemd:
deheer Philipp Aepler, geboren te Cottbus (Duitsland) op tien januari
negendenhonderd negenentachdg, tot vooizitter;
de comparant sub 1, de heer T.W.A. Linders, tot secretaris;
de comparante sub 2, mevrouw E.W.P. van der Hehn, tot penningmeester.

SloLWAARVAN AKTE, is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris bekend en hun idendteit is door mij aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde doci.unenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.

De comparanten hebben verklaard tijdig vooi het verlijden een concept akte te hebben
ontvangen, op voUedige voorlezing daaryan geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daaina ondertekend, eerst door de
|comparanten en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekemng door comparanten en notaris)
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Below is an unofficial English translation of the 2013 statutes of the International Association for
Political Science Students (IAPSS).
Establishment
This day, the eleven of October two thousand thirteen appeared before me, Mr. RENE ALFRED
STOKER, civil-law notary, based in Nijmegen:
1. Mr Thomas Wilhelm Antoine LINDERS, residing at 6541 NN Nijmegen,
Graspieperhof 97, born in Veldhoven on the 11th of October nineteen hundred
eighty-nine, identifying himself with his passport number NUKH8FR11, issued at Nijmegen on
the eighteenth of June two thousand thirteen, unmarried with no registered partner and not
previously married or registered;
2. Mrs. Eva Wilhelmina Paula VAN PER HELM, residing at 2311 HG Leiden, Hogewoerd 53,
born in Hilversum on the 9th of September nine hundred ninety-one, identifying herself with her
passport number NRP62LRC1, issued in Leiden on the 11th of April two thousand and thirteen,
unmarried and no registered partner and not previously married or registered;
referred to below as: founder(s).
The persons appearing hereby declared that they would establish and establish an association
for this purpose state the following:
STATUTES
SEAT Article 1
1. The association takes the name: "International Association for Political Science
Students "(short name: IAPSS).
2. The association has its seat in Nijmegen (the Netherlands).
3. The association year runs from the first of April to the thirty-first of March of the following
calendar year.
5. The financial year (fiscal year) of the association runs from January 1 up to and including
December thirty-first.
PURPOSE AND MEANS
Article 2.
1. The association aims to:
a. an international network of political science students and student associations in -

2
b. create, expand and maintain the international exchange of students, information, research
and knowledge
c. promote, insofar as related to political science or related research fields, international debate
on political topics among its members
2. The association tries to achieve these goals by, among other things:
a. organizing activities for the benefit of the members;
b collaborating with and participating in other associations and organizations, for as far as not
contrary to the objectives of the association.
3. The funds of the association are:
a.the contribution of its members;
b. the income from its assets;
c. the proceeds of the activities organized by the association;
d. grants, donations, inheritances and bequests;
e. sponsor money;
f. other recesses
4. The association does not accept funds from political parties or other organizations associated
with political parties.
5. The association does not aim to make a profit.
6. The association is politically independent.
MEMBERS, MEMBER ASSOCIATIONS, HONORARY MEMBERS AND DONORS
Article 3
1. The association has:
a. Ordinary members
b. Associations
c. Honorary members
d. Donors
2. Ordinary members can be natural persons, who:
a. at the time of registration with the association study or have studied political science or a
related field and not be older than forty years.
b. have fulfilled their monetary obligations to the association.
3. Full members have the opportunity to participate in all of the activities of the association,
insofar as this can reasonably be required of the association and for insofar as there are no
additional requirements by the board for compliance with an activity posed. In addition, ordinary
members have the rights and obligations that they receive by or pursuant to these articles of
association have been imposed.

3

4. Member associations can be: legal entities, which:
a. at the time of registration with the association an association with full legal capacity - or a
legal person incorporated under foreign law with members, which in its constitution can be
equated with an association with full legal capacity under Dutch law and with their admission to
the association as such by the board or the General Members meeting are recognized, and
which includes students of political science or students of a related research field.
b. have fulfilled their monetary obligations to the association.
5. Member associations have the rights and obligations that accrue to them under or by virtue of
these statutes have been imposed. A member association is obliged to designate one or more
natural persons, who exercises or jointly exercise the membership rights on behalf of the
member association and submit the name of this person(s) in writing to the Secretary of the
association.
6. Honorary members are natural or legal persons who, due to special merits towards the association, on the recommendation of the Board, for this purpose by the General
Member meetings have been appointed as such.
7. Donors are natural or legal persons who contribute to the association financially or otherwise
support with at least a minimum contribution to be determined by the Board.
8. Everything else concerning donors is regulated by regulations.
9. Honorary members and donors have no rights and obligations other than those granted or
imposed by or pursuant to these articles of association.
REGISTRATION FOR MEMBERSHIP
Article 4
1. Anyone who wants to become a member of the association must fill in the membership form,
sign it and send it to the board of the association.
2. The board decides on the admission of a member.
3. If the board does not admit someone as a member of the association, it must notify the
rejected person in writing within four weeks after the board decision, stating the reasons for the
rejection, and the board will announce the rejection decision at the next general meeting.
4. In case of non-admission of a member by the board, the general members meeting can still
decide to grant admission.
RIGHTS AND OBLIGATIONS
Article 5
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1. Members are required:
a. to comply with the articles of association and the house rules of the association, as well as
the decisions of the board and the general meeting of members; and
b. not to harm the interests of the association.
2. Members have all the rights they are entitled to by law.
END OF MEMBERSHIP
Article 6
1. Membership of full members, member associations and honorary members ends:
a. due to the death of natural persons or legal persons when the legal person ceases to exist;
b. by written termination - with regard to full members and assistant associations - by the
member, which termination can only take place at the end of the association year subject to a
notice period of four weeks. If a cancellation does not take place in time, membership will
continue until the end of the following association year;
c. by written notice - with regard to honorary members - by the honorary member, which
termination at any time, without observing a notice period, is possible;
d. by written cancellation by the board on behalf of the association, which cancellation at any
time, without observing a notice period, is possible to occur when a member no longer meets
the conditions of membership, as well as when reasonably from the association it cannot be
required to allow membership to continue.
e. by disqualification - The decision to disqualify can only be taken by the board if an ordinary
member, or an associate or honorary, is in violation of the statutes, regulations or decisions of
the association or acts in an unreasonable way. In the event of dismissal, the board will promptly
inform members of the decision and convene a general meeting of members
within four weeks of the decision.
2. The ordinary member or member association or honorary member in respect of whom a
decision to disqualification has been taken, will be written as soon as possible, stating the
reasons for its decision. He or her will be within four weeks of receiving the notification appeals
to the General Assembly.
3. During the appeal period or pending the appeal, the person concerned is suspended,
provided that he or she is authorized to hold the general meeting, in which -appeal is decided, to
attend and to speak there.
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4. With regard to membership of a board member or Advisory Council member, both the
termination and the dismissal take place exclusively pursuant to a resolution of the General meeting. The board or advisory board member is not open to appeal.
5. The end of ordinary membership also means the end of a board membership or Advisory
Board membership.
SUSPENSION
Article 7.
1. In the cases referred to in article 6 section 1 subsection e, the board can suspend an ordinary
member, or suspend an associate association or honorary member for a maximum of three
months if the board does not consider sufficient terms to be available to a decision to dismiss.
2. The appeal procedure, as stipulated in article 5 section 2, also applies to suspension.
MEMBERSHIP MONEY
Article 8.
1. a full member and each member association owes an annual amount.
2. With membership fees owed by the ordinary members and associate associations any other
contributions are determined by the General Meeting of Members.
3. The membership fee is due at the start of the association year.
4. For persons whose membership is terminated or suspended for the year in question, the
membership fee and any other contributions for the due must be paid in full, unless the board
decides otherwise.
GENERAL MEETING
Article 9
1. At least one members' meeting is held per association year, to be called the annual meeting.
The annual meeting will take place no later than in the month of April, in a city where a
member association has its seat.
2. The annual meeting will in any case discuss:
a. determination of the budget of the board;
b. adoption of the annual accounts of the board;
c. adoption of the annual report of the board;
d. appointment of a new board;
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e. appointment of a new Advisory Board;
f. determination of the location for the next annual meeting.
3. General member meetings can be convened by the board, or if so required by at least fifteen
percent of the full members and members associations together via a reasoned written request,
to be submitted to the board.
4. The meeting is convened by email (electronic mail) to the address of each member, as known
to the association, by the board at least thirty days prior to the meeting. The notice must include
an indication of the place and day of the meeting, as well as a list of the subjects to be
discussed.
5. All non-suspended members have access to the general meeting. About the admission of
persons other than the persons referred to above will be decided by the general members
meeting.
6. At the general meeting all ordinary members and association members have full members
voting rights. Each of them has a vote.
7. A unanimous decision of all those who are entitled to vote in the general meeting
has, even though they are not in a meeting, provided with foreknowledge of the
board, the same force as a resolution of the general meeting.
8. The chairman determines the manner in which the votes are taken in the general meeting
are kept.
9. a. A proposal that has been put to the vote is, without prejudice to the provisions of Section
10, rejected if:
- the number of votes cast by member associations against the vote on the proposal brought
forward is greater than or equal to the number by member associations votes cast for the
proposal put to the vote; or
- the number of votes cast by ordinary members against the vote on the proposal is greater than
or equal to the number by ordinary members votes cast for the proposal put to the vote.
b. The provision under a does not apply in case of elections of persons for bodies of the
association. Elections of persons to bodies of the association takes place by means of a secret
ballot.
10. A resolution in respect of which no larger majority is prescribed by law or by these articles of
association are taken by an absolute majority of the votes cast, with due observance of the
provisions of paragraph 9. If the votes are tied in the election of persons, then the lot decides, if
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election between more than two persons an absolute majority has not been obtained by anyone,
a further vote is taken between the two persons who received the largest number of votes, if
necessary after an intermediate vote.
11. Honorary members have an advisory vote at the general meeting.
THE BOARD
Article 10.
1. The association has a board. The board is charged with managing the dislocation. The board
may as such one or more of its duties and / or powers, provided that clearly defined, transfer.
The one who exercises tasks in this way is acting under responsibility of the board.
2. The General Members' Meeting chooses the board from the ordinary members. Everything
else concerning the board election has been determined by regulations. The General Members'
Meeting determines the number of board members. At least three board members zip. If the
number of board members falls below the prescribed minimum remains authorized by the board,
but should be done as soon as possible a general meeting of members to be convened about
the situation that has arisen.
3. The term of office of the board lasts from annual meeting to annual meeting.
4. Each board member is immediately eligible for re-election, with a maximum of three terms.
5. End of board membership:
a. a board membership ends by resignation, dismissal or termination of the ordinary membership;
b. if one or more board members resign prematurely, the vacancy is temporarily provided as
determined by regulations.
6. The board is, only after approval of the General Meeting of Members, authorized to:
a. entering into agreements to buy, dispose of or encumber registered goods;
b. the conclusion of agreements whereby the association itself as joint and several
co-debtor or surety;
c. concluding agreements whereby the association makes itself strong for a third party;
d. the conclusion of agreements whereby the association undertakes to provide security for a
debt of a third party.
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7. The association can be represented in and out of court, not only by the entire board, but also
by two members of the board, acting jointly, without prejudice to the right of these to grant one of
them or a third party.
ADVISORY BOARD
Article 11
1. The association has an Advisory Board. The Advisory Board is charged with supervising:
a. on the implementation of policy by the Board;
b. the proper functioning of the Board;
c. the proper functioning of the association.
The Advisory Board:
a. provides the board with solicited and unsolicited, non-binding advice;
b. may recommend action to the General Members Meeting.
3. The General Members' Meeting elects the Advisory Council from among the ordinary
members. Everything else concerning the board election has been determined by regulations.
4. The Advisory Board consists of a minimum of two members and a maximum of three
members from different nationalities. The Advisory Council itself determines the division of
tasks. A member of the Advisory Board cannot also be a member of the board.
5. The Advisory Council takes decisions by a majority of votes, if at least two of its members are
present.
6. The term of office of the Advisory Council lasts from annual meeting to annual meeting.
7. Each Advisory Board member is immediately eligible for re-election, with a maximum of three
terms.
8. End of membership of the Advisory Board:
a. membership of the Advisory Council ends upon resignation, dismissal or termination of
ordinary membership;
b. if one or more Advisory Board members resign prematurely, the vacancy will be filled at the
time as determined by regulations.
OTHER BODIES OF THE ASSOCIATION
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Article 12.
1. The association has a Politikon Editorial Board
2. The General Members' Meeting and the board are authorized to set up other committees and
working groups.
3. All matters concerning these bodies are regulated by regulations to be established by the
General Meeting of Members.
REGULATIONS
Article 13
1. The General Members' Meeting can adopt, amend or cancel one or more regulations.
2. Regulations may not conflict with the law or these articles of association.
AMENDMENT OF THE STATUTES AND DISSOLUTION
Article 14
1. A resolution to amend the articles of association of the association requires a majority of at
least two-thirds of the votes validly cast by Associations, as well as a majority of at least
two-thirds of the votes validly cast by ordinary members.
2. A resolution to dissolve the association requires a majority of at least four fifths of the votes
validly cast by member associations, as well as a majority of at least four fifths of the votes
validly cast by ordinary members.
3. The call to the general meeting of members in which an amendment to the articles of
association or dissolution of the association is proposed to explicitly state the subject in
question.
4. An amendment to the articles of association will not come into effect until a notarial deed has
been drawn up.
LIQUIDATION
Article 15
1. After dissolution, the board is charged with the liquidation, unless one or more others have
been appointed as liquidators by the General Meeting of Members, which decided on the
dissolution.
2. During the liquidation the provisions by or pursuant to these articles of association shall apply
as much as possible.
3. Any credit balance will be used by the General Meeting of Members for such purposes as are
most in line with the purpose of the association.
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REMAINING PROVISION
Article 16.
The board decides on everything not provided for in these articles of association or any
regulations to be introduced, on the understanding that the General Meeting of Members may
give instructions to the board in this regard.
FINAL PROVISION
ZIP appointed as board members for the first time:
Mr. Philipp Aepler, born in Cottbus (Germany) on January 10th
nine hundred and nine eighty-nine, for chairman;
the person appearing under 1, Mr. T.W.A. Linders, as secretary;
the person appearing under 2, Mrs. E.W.P. van der Hehn, as treasurer.
SLOT
OF WHICH DEED, is executed in Nijmegen on the date mentioned in the head of this deed.
The persons appearing are known to me, civil-law notary and their identity has been determined
by me on the basis of the aforementioned and designated parties.
The business content of the deed has been stated and explained to the persons appearing.
The persons appearing have stated that they have received a draft deed in good time before
execution, that they do not wish to read it in full, that they have taken note of the content of the
deed and that they agree with its content.
This deed has been read to a limited extent and immediately signed, first by the persons
appearing and then by me, civil-law notary.
(Follows signatures by appearing persons and civil-law notary [in official Dutch version only])

