Statuten
van de
Antroposofische Vereniging in Nederland
Vastgesteld bij notariële akte, d.d. 17 augustus 1982
Statutenwijziging per 1 juli 1998 betreft artikel 14 lid 4
Naam, Zetel, Duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam Anthroposofische Vereniging in Nederland.
2. De vereniging is opgericht op achttien november negentienhonderd drieëntwintig te ‘s-Gravenhage; zij is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De vereniging is gevestigd te Zeist.
Grondslag
Artikel 2
De Anthroposofische Vereniging in Nederland is een vereniging van mensen,
die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde
geesteswetenschap, de anthroposofie.
Doel
Artikel 3
De vereniging stelt ten doel het bestuderen, beoefenen, en verbreiden van deze
geesteswetenschap.
Algemene Anthroposofische Vereniging (Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft)
Artikel 4
1. De vereniging heeft bij haar nieuwe constituering op zesentwintig december
negentienhonderd zestig te ‘s-Gravenhage een fusie aangegaan met de Nederlandse Afdeling van de Algemene Anthroposofische Vereniging te Dornach,
Zwitserland.
2. De vereniging beschouwt zich als de landelijke vereniging in de Algemene
Anthroposofische Vereniging. Deze ziet een middelpunt van haar werkzaam-

heden in de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap aan het Goetheanum te
Dornach, Zwitserland.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die overeenkomstig lid 3
van dit artikel als zodanig zijn toegelaten.
2. Bij de aanvang van het lidmaatschap wordt de betrokkene tevens lid van de
Algemene Anthroposofische Vereniging.
3. Het lidmaatschap wordt schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier aangevraagd bij de voorzitter, per adres het Secretariaat van de vereniging; het lidmaatschap vangt aan bij ondertekening van de lidmaatschapskaart
door de voorzitter van de Algemene Anthroposofische Vereniging.
Einde lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan de
voorzitter;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, waaronder begrepen: wanbetaling van
de contributie gedurende twee jaren, zonder opgave van redenen, of wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
d. door ontzetting door het bestuur wanneer het lid in strijd handelt met de
statuten, reglementen en besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving, beroep open op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Rechten en verplichtingen
Artikel 7
1. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Richtlijnen voor de bepaling van
de grootte van deze bijdrage worden jaarlijks door de ledenvergadering vast-

gesteld op voorstel van het bestuur.
2. De grootte van de bijdrage wordt door elk lid aan de hand van deze richtlijnen vrij bepaald. De hoogte van de bijdrage mag geen beletsel voor het
lidmaatschap zijn.
3. Door toetreding tot de vereniging erkennen de leden kennis te dragen van
de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. Zij verklaren bij
toetreding deze te zullen naleven.
4. De leden hebben het recht om, al dan niet tegen betaling van een vergoeding, aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen en gebruik te maken
van de eigendommen van de vereniging.
Ledengroeperingen
Artikel 8
1. De leden kunnen zich naar plaatselijke en zakelijke gezichtspunten tot groepen aaneensluiten; de verantwoordelijkheid daarvoor berust bij deze leden.
2. Namen of aanduidingen van ledengroeperingen dienen niet in strijd te zijn
met de grondslagen van de vereniging en behoeven de instemming van het
bestuur.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd.
3. Daalt het aantal bestuursleden beneden het statutair vereiste minimum, dan
blijven de bestuursleden tot bestuurshandelingen bevoegd, mits binnen een
jaar in de vervulling van de vacatures is voorzien.
Artikel 10
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden
door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.
2. De overige functies van de bestuursleden verdeelt het bestuur onderling.
3. Bestuursleden worden benoemd voor de termijn van vijf jaar en zijn na
afloop van die periode terstond herbenoembaar.
Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, hoe ook
genaamd.

Artikel 12
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden
van het bestuur.
Einde van het bestuurslidmaatschap
Artikel 13
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door bedanken;
b. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;
c. door ontslag krachtens besluit van de algemene ledenvergadering.
d. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd.
Algemene ledenvergadering
Artikel 14
1. Eénmaal per jaar wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarop het bestuur verslag uitbrengt over het afgelopen jaar en
waarop de activiteiten en het beleid worden besproken. De vergadering wordt
schriftelijk bijeengeroepen. De termijn van oproeping is bepaald op tenminste
drie weken.
2. Bij de oproeping voor deze algemene ledenvergadering wordt de agenda
gevoegd met het financiële jaarverslag. Voorstellen tot wijziging van de
agenda dienen bij de secretaris te worden ingediend. Het bestuur stelt na overleg met degene die het voorstel indient zonodig een gewijzigde agenda op, die
uiterlijk één week voor de vergadering ter kennis van de leden moet worden
gebracht.
3. Voorts kan een algemene ledenvergadering bijeen worden geroepen, wanneer het bestuur dit nodig oordeelt.
4. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op schriftelijk verzoek van tenminste een twintigste gedeelte van het aantal
stemgerechtigde leden; indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroepen van de algemene vergadering overgaan.
Toegang en stemrecht - Besluitvorming
Artikel 15
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en alle door
het bestuur genodigden.
2. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem; deze stem

kan slechts door het lid zelf ter vergadering uitgebracht worden.
3. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene ledenvergadering genomen met meerderheid van de stemmen
der aanwezige leden.
4. Er wordt schriftelijk, mondeling, dan wel door handopsteken gestemd.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij anders wordt besloten.
Verenigingsjaar - Jaarverslag - Rekening en verantwoording
Artikel 16
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar brengt het bestuur op
een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en geeft
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
3. De rekening en verantwoording wordt onderzocht door een kascommissie
bestaande uit twee personen, die geen zitting mogen hebben in het bestuur.
Jaarlijks wordt telkens één lid voor een periode van twee jaren benoemd door
de algemene ledenvergadering. Deze kas-commissie brengt aan de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Geldmiddelen
Artikel 17
1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door contributies,
giften, erfenissen, legaten en andere haar toevallende baten.
2. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast dat
geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten. Hierin
worden regelingen getroffen die naar mening van het bestuur of de algemene
ledenvergadering noodzakelijk of gewenst zijn.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van
de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde
van het aantal stemmen van de aanwezige leden, mits deze wijziging in de
oproeping voor de vergadering is vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 19
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van een
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijzigingen van de statuten wordt voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling
van een voorstelt tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf
dagen vóór die vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien moet dit voorstel waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, bij de oproeping voor de vergadering aan
de leden worden meegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde deel van het
aantal stemmen van de aanwezige leden.
4. De artikelen 2 en 20, alsmede lid 4 van artikel 19 kunnen niet worden
gewijzigd.
Ontbinding
Artikel 20
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten door de algemene
ledenvergadering.
2. Het besluit behoeft de voorstemmen van vier/vijfde van het aantal leden.
3. Een besluit tot ontbinding dient tevens te bevatten:
a. benoeming van een commissie van liquidateuren, bestaande uit drie personen;
b. bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming
zoveel mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel van de vereniging, zoals genoemd in de artikelen 2 en 3.
Slotbepaling
Artikel 21
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in alle geschillen, die tussen de leden over de verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur, onder gebondenheid van verslag aan
en goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Huishoudelijk reglement van de Anthroposofische
Vereniging in Nederland
1. Het bestuur
a. De voorzitter is belast met de leiding van de algemene ledenvergadering en
de bestuursvergaderingen. De voorzitter tekent de notulen van de algemene
ledenvergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur een
plaatsvervangend voorzitter aan, die gedurende de tijd, dat hij/zij deze functie
uitoefent, deel uitmaakt van het bestuur.
b. De secretaris voert de correspondentie en de administratie van de vereniging.
c. De penningmeester beheert de bezittingen van de vereniging, zorgt voor de
inning der contributies zowel van de vereniging als van de Algemene Anthroposofische Vereniging. De laatste worden tenminste éénmaal per jaar aan de
Algemene Anthroposofische Vereniging overgemaakt. Bij ontstentenis van de
secretaris en de penningmeester zal naar analogie met het ten aanzien van de
voorzitter bepaalde gehandeld worden.
d. Het bestuur verdeelt de taken onderling, die door de desbetreffende bestuursleden zelfstandig, met andere bestuursleden en/of leden tot ontwikkeling
worden gebracht. Op elke bestuursvergadering wordt van deze ontwikkelingen
rapport uitgebracht en de coördinatie dezer taken geregeld.
e. De communicatie tussen leden en bestuur wordt zoveel mogelijk aan de
reële behoeften aangepast. Het initiatief tot overleg kan zowel van het bestuur
als van leden, resp. ledengroeperingen uitgaan.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap en jaarlijkse bijdrage
Bij het aanmeldingsformulier als vermeld in artikel 5 lid 3 der Statuten worden
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Anthroposofische Vereniging in Nederland, evenals de ‘Prinzipien und Statuten’ van de Algemene Anthroposofische Vereniging meegezonden. De richtlijnen, betrekking hebbende
op de jaarlijkse bijdrage, zoals deze in de laatstgehouden jaarvergadering zijn
vastgesteld, worden eveneens meegezonden.
3. Het openbare werk
Het openbare werk van de vereniging wordt onder meer gedragen door het
‘Studiecentrum voor Anthroposofie’. In elke plaats kan op initiatief van enkele
leden na overleg met het bestuur het openbare werk verzorgd worden.
De vereniging zal zo nodig een machtiging afgeven voor het openen van banken/of girorekening.

4. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
Dit Huishoudelijk Reglement kan alleen worden gewijzigd, indien op een
algemene ledenvergadering daartoe wordt besloten met een meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal stemmen van de aanwezige leden.

