Naam en zetel
Artikel 1
De naam van de vereniging luidt: Electrical Engineering STudents European
assoCiation, afgekort tot EESTEC.
De officiële zetel van EESTEC is in Delft, Nederland.

Doelstelling
Artikel 2
De vereniging is een niet aan enige politieke stroming gebonden organisatie zonder
winstbejag ten behoeve van studenten elektrotechniek en computerwetenschappen
(Electrical Engineering and Computer Science (EECS) aan universiteiten, instituten
en technische hogescholen binnen Europa, die een academische ingenieurstitel
toekennen. De vereniging stelt zich ten doel de internationale contacten en
ideeënuitwisseling tussen EECS-studenten te bevorderen en te ontwikkelen.
De vereniging tracht haar doelstellingen via de volgende hoofdactiviteiten te bereiken:
•
•
•
•

professionele workshops met thema's op het gebied van EECS;
culturele studentenuitwisselingen;
publicatie en distributie van artikelen met technische onderwerpen;
overige activiteiten die op het bereiken van de doelstellingen zijn gericht.

Verenigingsjaar en het financiële Jaar
Artikel 3
Het verenigingsjaar bestrijkt het tijdvak tussen de jaarvergaderingen, waarop de
bestuursleden worden gekozen. Het financiële jaar loopt van een februari tot en met
eenendertig januari.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De leden van de vereniging zijn genootschappen (plaatselijke comités) van
universiteiten, instituten en technische hogescholen zoals omschreven in
artikel 2.
2. Een universiteit, instituut of technische hogeschool kan slechts door één
plaatselijk comité van EESTEC worden vertegenwoordigd.
3. De vereniging kent geen lidmaatschapsgelden. Donaties zijn welkom.
4. De leden dienen zich aan deze statuten en aan dit reglement te houden.

5. Om als lid te worden toegelaten dient het instituut bij het bestuur van de
vereniging een aanvraag tot registratie als waarnemer in te dienen. De
acceptatienormen worden door het reglement bepaald.
6. Het bestuur houdt een register met de namen en adressen van de leden bij.
7. EESTEC accepteert geen financiële of andere aansprakelijkheid voor haar
leden.

Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 5
Het lidmaatschap kan door de algemene assemblee met een twee/derde
stemmenmeerderheid vóór beëindiging worden opgezegd, bij een geheime stemming.
Redenen voor beëindiging van het lidmaatschap zijn:
1. Een lid gedurende twee achtereenvolgende bijeenkomsten geen afgevaardigde
naar de algemene assemblee gezonden, en geen formeel en met redenen
omkleed verzoek bij het Bestuur heeft ingediend met opgaaf van redenen, op
grond waarvan opzegging van het lidmaatschap niet in overweging zou
worden genomen.
2. Opzegging door een lid. Het lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek bij het
bestuur van de vereniging voor beëindiging van het lidmaatschap in te dienen.
3. Opzegging door de vereniging. Het bestuur, optredende namens de vereniging,
kan via een met redenen omkleed officieel schrijven beëindiging van het
lidmaatschap voorstellen.
4. Ontzetting van een lid, indien deze handelt of heeft gehandeld in strijd met de
statuten, met het reglement, of met de algemene doelstellingen en bedoelingen
van de vereniging.
5. Alle eerdere financiële verplichtingen van het lid jegens de vereniging blijven
na beëindiging van het lidmaatschap onverminderd van kracht, tot deze
volledig zijn nagekomen.

Verenigingsbestuur
Artikel 6
1. Het bestuur wordt door de algemene assemblee voor de periode van één
verenigingsjaar aangesteld. De verkiezingsprocedure wordt in het reglement
uiteengezet.
2. Het bestuur handelt overeenkomstig de statuten, het reglement en de
richtlijnen van de algemene assemblee.
3. Het bestuur bestaat minimaal uit 3 personen, te weten een voorzitter, een
penningmeester en een vice-voorzitter. Het bestuur bestaat maximaal uit acht
personen.

4. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene assemblee en wordt uit
haar functie ontheven na aanvaarding door de laatstgenoemde instantie van het
laatste financiële rapport, het activiteitenrapport en het rapport van het
toezichthoudend comité.
5. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
assemblee worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag
besluit de algemene assemblee met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.

Bestuurstaken
Artikel 7
1. Het bestuur draagt de verantwoording voor het leiden en vertegenwoordigen
van de vereniging in de periode tussen algemene assemblees.
2. De leden van het bestuur zijn door de algemene assemblee gemachtigd
overeenkomsten met derden aan te gaan, waarbij de vereniging zich garant
stelt of zich als medeschuldenaar verbindt.
3. Het bestuur is te allen tijde jegens het toezichthoudend comité rekenschap
verschuldigd.
4. Het bestuur van de vereniging presenteert elk jaar een volledig financieel
verslag aan de algemene assemblee. Dit geschiedt in de eerste algemene
vergadering. Tijdens de laatste algemene vergadering moet de begroting voor
het volgende jaar worden ingediend. Voordat deze begroting definitief wordt,
moet deze worden goedgekeurd door de algemene assemblee.
5. Op elke algemene assemblee moet een verslag van de ter zake dienende
activiteiten van het bestuur worden gepresenteerd.
6. Het reglement geeft de overige taken, verplichtingen en beperkingen van het
bestuur weer.

Congres en algemene assemblee
Artikel 8
1. Elk jaar wordt tenminste één congres van ongeveer een week gehouden.
2. De deelnemers aan het congres vormen de algemene assemblee van de
vereniging (de algemene vergadering). Elk lid, een deelnemend plaatselijk
comité, heeft één stem. Van elk plaatselijk comité worden gelijke aantallen
afgevaardigden uitgenodigd.
3. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke mededeling aan de
stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen behandeld.
4. De algemene assemblee is gerechtigd bestuurlijke besluiten met betrekking tot
de vereniging te nemen.

5. Voor de besluitvorming door de algemene assemblee is vereist dat tenminste
vijftig procent (50%) van alle leden (de plaatselijke comités) zijn
vertegenwoordigd. Deze regel is niet van toepassing, indien de uiteindelijke
congresdagen tenminste twee (2) maanden van tevoren werden aangekondigd.
6. Tijdens de congressen kunnen verscheidene algemene vergaderingen worden
gehouden; dit zijn de bijeenkomsten van de algemene assemblee.
7. De algemene vergaderingen worden geleid door een voorzitter, die door de
algemene assemblee aan het begin van de eerste algemene vergadering wordt
gekozen. De notulen van alle algemene vergaderingen worden gemaakt door
een secretaris, die door de algemene assemblee aan het begin van de eerste
algemene vergadering wordt gekozen. Deze notulen dienen openbaar te
worden gemaakt.
8. Alle procedures met betrekking tot het congres worden in het reglement
uiteengezet.

Verenigingsorganen
Artikel 9
Toezichthoudend comité
1. Op het jaarlijks congres wordt het toezichthoudend comité door de algemene
assemblee gekozen. Dit bestaat uit tenminste twee leden, die onafhankelijk
van het bestuur zijn.
2. Het toezichthoudend comité heeft tot taak de financiële transacties en het werk
van het bestuur te controleren, en indien nodig advies te geven. In de loop van
het verenigingsjaar legt het bestuur tenminste tweemaal en met geregelde
tussenpozen een officieel rapport van haar activiteiten voor aan het
toezichthoudend comité.
3. Het toezichthoudend comité heeft tevens tot taak een algemene assemblee
bijeen te roepen ingeval van ernstige onrechtmatigheden die de aandacht en
een besluit van de algemene assemblee vereisen.
4. Het toezichthoudend comité stelt een rapport inzake de activiteiten van het
bestuur op en legt dit aan de algemene assemblee voor.
5. Verkiezingsprocedures en gedetailleerde taken van het toezichthoudend
comité worden in het reglement uiteengezet.
6. Alle overige verenigingsorganen worden in het reglement uiteengelegd.

Statutenwijzigingen
Artikel 10
1. Statutenwijzigingen kunnen alleen bij een twee/derde stemmenmeerderheid
van de algemene assemblee worden doorgevoerd.
2. Het besluit is alleen geldig wanneer aan de bepaling in artikel 8, sub 4, wordt
voldaan.

Ontbinding
Artikel 11
1. De vereniging kan alleen door een besluit van de algemene assemblee worden
ontbonden. Dit besluit dient overeenkomstig de bepalingen omtrent het
stemmen in artikel 10 te worden genomen.
2. De middelen van de vereniging zullen aan een andere studentenvereniging met
doelstellingen, vergelijkbaar met die van EESTEC, worden gedoneerd. Welke
vereniging deze middelen toekomt, wordt in de laatste bijeenkomst door de
algemene assemblee bepaald.

Reglement
Artikel 12
De vereniging dient zich aan de gehele inhoud van het reglement te houden.
Reglementswijzigingen kunnen alleen bij een twee/derde meerderheid van stemmen
door de algemene assemblee worden doorgevoerd. Het reglement mag inhoudelijk
niet in strijd met de statuten of met de Nederlandse wet zijn.

Artikel 13
De algemene assemblee beslist in alle gevallen, waarbij de statuten, het reglement of
de Nederlandse wet niet voorzien.
Updated: 11-9-2002 by Bas Bijlsma. Any questions? Contact the board.

