
Statuten van de Vereniging "Vrienden van Trui" 

Algemene bepalingen 

Artikel 1.1 

De vereniging draagt de naam: Vereniging "Vrienden van Trui", hierna te noemen "de 

vereniging" en is gevestigd te Delft. 

 

Artikel 1.2 

a) De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

b) Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Doel 

Artikel 2.1 

De vereniging stelt zich ten doel: Het bevorderen en handhaven van onderlinge contacten, 

vriendschapsbanden en saamhorigheid in de ruimste zin tussen de opvarenden en 

betrokkenen bij de botter "Trui", de BU130 en het ondersteunen van het behoud van de 

BU130. 

 

Artikel 2.2 

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg door o.a.: 

a) Het steunen van de "Stichting tot het behoud van de BU130". 

b) Het uitgeven van verenigingsblad De Bulletalie. 

c) Het jaarlijks organiseren van een reünie en elke vijf jaar een lustrum.  

d) Het laten maken en verkopen van kleding en ander promotiemateriaal. 

Leden, studentleden en relaties 

Artikel 3.1 

De verenging kent leden, studentleden, relaties en leden van verdienste. Zij allen ontvangen 

het verenigingsblad.  

 

Artikel 3.2 

Relaties zijn zij die de vereniging of de "Stichting tot het behoud van de BU130" met een 

geldelijke bijdrage dan wel op een andere wijze steunen, of hebben gesteund en als zodanig 

door het bestuur zijn aanvaard. 

 

Artikel 3.3 

Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging of de 

botter BU130 “Trui” door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. 

 

Artikel 3.4 

Studentleden zijn leden die een voltijd studie of opleiding volgen en als zodanig door het 

bestuur zijn aanvaard. Het studentlidmaatschap wordt omgezet naar een gewoon 

lidmaatschap, zodra het studentlid niet meer aan de eisen van het studentlidmaatschap 

voldoet. 

 

 

 



Artikel 3.5 

Toetreding als lid geschiedt door schriftelijke aanmelding bij en na aanvaarding door het 

bestuur. 

 

Artikel 3.6 

Leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie te betalen aan de vereniging. Leden die na 1 juli 

lid worden zijn voor het lopende kalenderjaar geen contributie verschuldigd. De hoogte van 

de contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld.  

 

Artikel 3.7 

Studentleden die voor 1 juli lid worden, zijn voor het lopende kalenderjaar geen contributie 

verschuldigd. Studentleden die na 1 juli lid worden, zijn daarnaast ook het eerstvolgende 

kalenderjaar vrijgesteld van contributie. 

 

Artikel 3.8 

Het lidmaatschap eindigt door: 

a) overlijden van het lid. 

b) schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris. 

c) schriftelijke opzegging namens de vereniging. 

d) ontzetting. 

 

Artikel 3.9 

Opzegging namens de vereniging is mogelijk, wanneer: 

a) een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, door de statuten aan het 

lidmaatschap gesteld  en/of 

b) redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

 

Artikel 3.10 

Ontzetting van het lidmaatschap kan worden uitgesproken, wanneer: 

a) een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of van 

de  "Stichting tot het behoud van de BU130" en /of 

b) een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 

Artikel 3.11 

Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschieden door het bestuur schriftelijk met 

opgave van reden(en). De belanghebbende kan in beroep komen bij de ledenvergadering 

binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving. Het bestuur dient dan binnen deze 

termijn een bijzondere ledenvergadering uit te schrijven. Gedurende die termijn en hangende 

het beroep is het lid geschorst. Het bestuursbesluit tot opzegging of ontzetting behoeft de 

goedkeuring van de ledenvergadering. 

Bestuur 

Artikel 4.1 

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf 

leden, waarvan minimaal twee bestuursleden studentleden dienen te zijn. Te weten: een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester en ten hoogste twee leden. Een bestuurslid 

kan meerdere functies vervullen. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 

door tenminste twee bestuursleden. 



 

Artikel 4.2 

Alle bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering. De 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen op voordracht van 

het zittende bestuur of op voordracht van de ledenvergadering. 

 

Artikel 4.3 

Het bestuur kiest uit haar midden een commissaris Bulletalie, welke zorg draagt voor het 

regelmatig uitkomen van het verenigingsblad. 

 

Artikel 4.4 

Benoeming van de bestuursleden geschiedt voor onbepaalde tijd. Met dien verstande dat de 

bestuursfunctie blijft bestaan tot een nieuw bestuurslid wordt benoemd of tot niet-vervanging 

wordt besloten. In tussentijdse vacatures voorziet het bestuur tot de eerstvolgende 

ledenvergadering. 

 

Artikel 4.5 

Bij besluit van het bestuur kunnen de prijzen vast worden gesteld waarvoor kleding en ander 

promotiemateriaal worden verkocht. Hiervoor is geen goedkeuring van de ledenvergadering 

benodigd. 

 

Artikel 4.6 

Bij besluit van het bestuur worden per jaar de lidmaatschapsgelden vastgesteld. In de eerst 

volgende ledenvergadering behoeft dit besluit goedkeuring van de leden. 

Ledenvergaderingen 

Artikel 5.1 

Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden . Deze 

ALV vindt plaats uiterlijk vier maanden na de beëindiging van ieder verenigingsjaar. 

 

Artikel 5.2 

In bedoelde ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De secretaris 

brengt het jaarverslag uit en de penningmeester overlegt het financiële verslag. Goedkeuring 

van deze verslagen strekt de secretaris en penningmeester tot decharge over het afgelopen 

verenigingsjaar. 

 

Artikel 5.3 

In bedoelde ALV wordt de begroting voor het lopende jaar ingediend, welke goedgekeurd 

dient te worden. 

 

Artikel 5.4 

Naast de hierboven bedoelde ALV worden ledenvergaderingen gehouden: 

a) zo vaak als het bestuur dit nodig acht en/of 

b) als tenminste tien leden dit schriftelijk verzoeken aan het bestuur onder vermelding van de 

te behandelen punten. 

 

Artikel 5.5 

Voor elke ledenvergadering worden alle leden tenminste twee weken van tevoren schriftelijk 

uitgenodigd onder vermelding van de definitieve agenda. 



Stemmingen 

 

Artikel 6.1 

Leden en studentleden hebben stemrecht op ledenvergaderingen. Ieder brengt één stem uit. 

Leden van verdienste, relaties en het bestuur van de “Stichting tot behoud van de BU130”, 

hebben het recht om tijdens ledenvergaderingen hun advies uit te spreken. 

 

Artikel 6.2 

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd. 

 

Artikel 6.3 

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Leden en studentleden kunnen 

voor stemmen, tegen stemmen of zich onthouden van stemming. 

 

Artikel 6.4 

Slechts over punten die op de agenda staan, kunnen besluiten genomen worden. 

 

Artikel 6.5 

Besluiten van de ledenvergadering zijn slechts geldig, indien er tenminste 10 leden aanwezig 

zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft het bestuur, met inachtneming 

van de hiervoor geldende regels binnen één maand een nieuwe ledenvergadering uit met 

dezelfde agenda. Ongeacht het aantal dan aanwezige leden kunnen besluiten genomen 

worden, maar het bestuur kan deze wel naast zich neerleggen indien er wederom minder dan 

10 leden aanwezig zijn. 

Financiën 

Artikel 7.1 

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: 

a) contributies van leden. 

b) opbrengsten uit de verkoop van kleding en ander promotiemateriaal. 

c) subsidies, toevallige baten, giften en andere opbrengsten. 

d) opbrengsten uit sponsoring. 

 

Artikel 7.2 

De vereniging zal met de verworven geldmiddelen haar doelen na streven. 

 

Artikel 7.3 

Het gehele bestuur is aansprakelijk voor de onder het beheer van de penningmeester staande 

financiën. 

 

Artikel 7.4 

Tijdens de ALV waarin het gevoerde beleid wordt gepresenteerd, brengt de 

kascontrolecommissie haar advies uit over het gevoerde financiële beleid. Tevens wordt 

tijdens deze ALV de kascontrolecommissie voor het komende jaar vastgesteld. 

 

 
 



Statutenwijzigingen 

Artikel 8.1 

Wijziging van de bestaande statuten kan alleen geschieden op voorstel van het bestuur of 

tenminste tien leden op een speciaal daarvoor bijeengeroepen ALV, waar tenminste de helft 

der leden aanwezig is en bij meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. 

Is op het geplande tijdstip het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan roept het bestuur 

binnen één maand een nieuwe ALV bijeen. Een wijzigingsbesluit kan dan genomen worden 

ongeacht het aantal aanwezige leden bij 2/3 meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 8.2 

Bij de uitnodiging voor de speciale ledenvergadering, waar een statutenwijziging wordt 

behandeld, wordt de voorgestelde wijziging op schrift gesteld bijgevoegd. 

Ontbinding 

Artikel 9.1 

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts genomen worden op een ALV, waar 

dezelfde regels gelden als voor een statutenwijziging. 

 

Artikel 9.2 

In geval van ontbinding wordt het batig saldo der liquidatie een bestemming gegeven, die 

overeenkomt met het doel van de vereniging. Hierover zal tijdens de opheffingsvergadering 

worden beslist. 

 

Slotbepalingen 

Artikel 10.1 

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 

 

Artikel 10.2 

Ieder lid is verplicht zich met deze statuten bekend te maken. 

 

 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt op 22 maart 2002 te Delft 

 

Als heroprichters van de vereniging "Vrienden van Trui" in licht gewijzigde vorm, een 

vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, traden op: Marijn van Galen, Daan Mastenbroek 

en Daan Venekamp 

 

 

Deze statuten zijn gebaseerd op de statuten zoals opgemaakt op woensdag 9 februari 1983, 

door Gerrit Jan Luijendijk, Romeo Maria van Strijp en Gerardus Wilhelmus Pieterse. 

 

Gewijzigd op  11 april 2012 te Delft.  

Gewijzigd op  05 juni  2014 te Delft. 
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