
STATUTEN van de “Volvo 300 Club”

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Volvo 300 Club”, afgekort “V3C”
Zij heeft haar zetel in Haarzuilens, in de gemeente Utrecht.

DOEL

Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is:

a. Het bevorderen van de contacten tussen allen die geïnteresseerd zijn in Volvo personenauto’s
    van de typen 343, 345, 340 en 360 (verder te noemen: “de Volvo 300 Serie”),
b. Het ondersteunen en stimuleren van leden tot het in stand houden en restaureren van deze auto’s,
c. Het behartigen van de (automobiele) belangen van eigenaren, gebruikers en andere
    geïnteresseerden in de Volvo 300 Serie,
alles in de ruimste zin van het woord.

2. Zij tracht deze doelen te bereiken door alle wettige middelen die hiervoor bevorderlijk kunnen zijn, 
in het bijzonder door:

a. het organiseren van bijeenkomsten, toerritten en evenementen;
b. het uitgeven van een periodiek verschijnend contactorgaan;
c. het aan haar leden ter beschikking stellen van documentatie over de Volvo 300 Serie
d. het ter beschikking stellen van een online discussieforum, en een advertentierubriek voor aan- en 

verkoop van auto’s uit de Volvo 300 Serie, en onderdelen daarvan
e. het verstrekken van technische adviezen aan haar leden
f. het organiseren van autotechnische voorlichtings-, cursus- en sleuteldagen
g. het faciliteren van erkende verzekeringstaxaties
h. te ijveren voor de oprichting van een onderdelenvoorziening voor haar leden
i. samen te werken met andere verenigingen en/of (koepel)organisaties die een soortgelijk of 

aanverwant doel beogen;

DUUR DER VERENIGING

Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4
1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden en ereleden.

Waar in dit reglement wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld, verstaan de gewone leden, de gezinsleden alsmede de ereleden.

2. Gewone leden zijn zij, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als 
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.



3. Gezinsleden zijn familieleden of huisgenoten van gewone leden, die zich als lid bij het bestuur 
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

4. In geval van niet-toelating door het bestuur van een gewoon lid of een gezinslid, kan de algemene 
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten door de vereniging op voorstel van het 
bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben 
aanvaard.

Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en is, met uitzondering van een beslissing door het voltallige bestuur, 
niet voor overdracht en overgang vatbaar.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging;

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of per email geschieden met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van één kalendermaand voor het einde van het 
verenigingsjaar. Het tijdstip van ontvangst door de ledenadministratie is bepalend.

 
3. Indien opzegging niet conform lid 2 van dit artikel heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.

4. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is mogelijk, indien redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Hierdoor ontstaat echter geen recht 
op teruggave van reeds betaalde contributie.

5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet 
bepaalde gevallen en kan slechts geschieden conform het bepaalde in de voorgaande leden van dit 
artikel.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts worden uitgesproken indien een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in geval van, ondanks 
betalingsherinnering, niet of niet tijdig betaling van de jaarlijkse contributie of wanneer een lid de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het 
betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij 
de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen 
met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.



SCHORSING

Artikel 7
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van maximaal één maand ingeval dat lid bij 
herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het 
belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de schorsingsperiode kunnen de 
lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend.

DONATEURS

Artikel 8 
Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale 
hoogte jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Donateurs ontvangen enkel het 
contactorgaan van de vereniging.

GELDMIDDELEN

Artikel 9
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden en de 

donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en opbrengsten uit activiteiten van de vereniging.

2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag aan contributie verschuldigd, welk bedrag elk jaar door de algemene 
ledenvergadering wordt vastgesteld. Tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt, zijn 
ereleden van voormelde contributie vrijgesteld. 

3. Nieuwe leden betalen een éénmalig bedrag aan administratiekosten, welk bedrag elk jaar door de 
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

4. Als er op de Algemene Ledenvergadering géén besluit genomen wordt over de hoogte van de 
contributie voor leden en donateurs, en/of de hoogte van de administratiekosten, blijven de bedragen 
van het voorgaande verenigingsjaar van kracht.

BESTUUR

Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester aanwijzen.

2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. 
De algemene ledenvergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast.

3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering 
worden geschorst en ontslagen. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot schorsing en 
ontslag zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de 
uitgebrachte stemmen.

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder, de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) 
maanden tot diens ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de 
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij 
door een raadsman doen bijstaan.



5. Bestuurders zijn bevoegd ten allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met 
een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.

6. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) verenigingsjaren. De 
bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster;  een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. In een bestaande vacature wordt zo spoedig 
mogelijk voorzien.

7. Het niet volledige bestuur blijft volledig bestuursbevoegd.

8. De bestuursleden zijn ten allen tijde bevoegd inzage te nemen van kas, boeken en bescheiden van de 
penningmeester. 

Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde mede bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van goederen en tot het sluiten van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt.

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt.

Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende 
bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de 
penningmeester, danwel een door het bestuur unaniem verkozen vertegenwoordiger.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 13

1. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair 
gevestigd is of in de gemeente waartoe de algemene ledenvergadering heeft besloten. Heeft de 
algemene ledenvergadering hiertoe geen besluit genomen, dan zijn degenen die de vergadering 
bijeenroepen, bevoegd deze plaats vast te stellen. 

2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen 
vier (4) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene ledenvergadering.
In deze vergadering brengt het bestuur zijn verslag uit en doet het, onder overlegging van een balans 
en een staat van baten en lasten en overige nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn 
in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

3. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie van tenminste twee (2) leden, 
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid van dit artikel 
bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal 



worden gehouden en waarin deze stukken worden behandeld, toekomen aan de kascommissie.
De kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit 
van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige laten 
bijstaan.

Artikel 14
1. Naast de algemene ledenvergadering als bedoeld in het vorige artikel, worden ledenvergaderingen 

bijeengeroepen door het bestuur, zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering, is het 
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn niet langer 
dan vier (4) weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering overgaan.

3. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn 
van tenminste zeven (7) dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, kan de algemene 
ledenvergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als 
gerechtigd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10) gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Artikel 15
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en ereleden, de personen die deel 

uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door het bestuur of de 
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

2. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden, de gezinsleden en de 
ereleden. Ieder van hen heeft één stem.
Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde 
te doen uitbrengen. De machtiging dient schriftelijk te zijn verstrekt en kan derhalve door de 
algemene ledenvergadering worden opgevraagd bij de gemachtigde.
Eén stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gemachtigde optreden.

3. Het éénstemmig besluit van al diegenen die in de algemene ledenvergadering stemgerechtigd zijn, 
ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mitsdien met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht al een besluit van de algemene ledenvergadering.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden 
gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 
worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezen van personen, dan wordt beslist door loting. Indien bij verkiezing 
tussen twee (2) personen door niemand volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen 
de twee (2) personen die het grootste aantal stemmen kreeg, zonodig na tussenstemming.



Artikel 16
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of vice-voorzitter, of bij hun beider 

afwezigheid, door het langst zittende bestuurslid. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet 
de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter van de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat door de 
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

3. De voorzitter van de algemene ledenvergadering wijst een persoon aan die het op de algemene 
ledenvergadering verhandelde notuleert. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende 
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. Na 
ondertekening worden de notulen in het eerstvolgende contactorgaan gepubliceerd, dan wel 
afzonderlijk aan de leden verstrekt.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de dag der vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd 
gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met 
een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien tijdens de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst 
van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken gehouden Handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene 

ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. Tenzij de algemene ledenvergadering bij het in het vorige lid van dit artikel bedoelde besluit een 
andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen, die ten tijde van de 
ontbinding gewoon lid of erelid van de vereniging waren.

3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.



4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin onderwerpen 

worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.

SLOTBEPALING

Artikel 20

Op enige rechtsverhouding ten opzichte van de vereniging is het Nederlands recht van toepassing, met 
uitsluiting van het recht van enige andere staat. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en/of de 
bijbehorende reglementen niet voorzien, alsmede in gevallen waarin deze verschillend kunnen worden 
geïnterpreteerd, beslist het bestuur.


