
statuten businessclub Gelderland Gastvrij (GG) 
www.gelderlandgastvrij.biz 

datum :  01-02-2022 

Ar>kel 1 
Waar in deze statuten gesproken wordt over GG wordt bedoeld Gelderland Gastvrij 

Ar>kel 2 
▪ De vereniging draagt de naam Business Club Gelderland Gastvrij 

▪ Zij heeH haar zetel in de gemeente Arnhem 

▪ De vereniging is opgericht voor onbepaalde >jd 

▪ Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

Ar>kel 3 
De vereniging Business Club Gelderland Gastvrij heeH ten doel: 

1) het ontwikkelen, bevorderen, handhaven van vriendschap, samenwerking, onderling begrip en 
gemeenschappelijke doelstellingen tussen personen welke werkzaam zijn in de toeris>sche- 
recrea>eve gastvrijheidssector in Gelderland 

2) het bevorderen van en het meewerken aan de beroepsontwikkeling van een ieder werkzaam in 
het toeris>sch/recrea>eve bedrijfsleven 

Zij tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 

a. het organiseren(tenminste vier maal per jaar) van bijeenkomsten, lezingen en werkbezoeken aan 
ondernemingen gelieerd aan de gastvrijheidssector. 

b. overige ac>es en ac>viteiten welke het doel bevorderen 

http://www.gelderlandgastvrij.biz/


Ar>kel 4 
Leden van de vereniging zijn: 

▪ ac>eve leden 

Ac>eve leden zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen welke een leidinggevende func>e 
vervullen in de Gelderse toeris>sche- en/of recrea>eve gastvrijheidssector 

Toela>ng : 

▪ het ac>eve lidmaatschap van GG wordt alleen verkregen op uitnodiging van de vereniging 

▪ op voordracht kunnen mensen lid worden die in eerste instan>e geen betrokkenheid hebben met 
de toeris>sche- en/of recrea>eve gastvrijheidssector maar wel van invloed (kunnen) zijn 

Ar>kel 5 
Einde lidmaatschap 

het lidmaatschap eindigt: 

▪ door overlijden van het lid 

▪ door opzegging van een lid; dit dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar 
schriHelijk te gebeuren 

▪ door opzegging door de vereniging wanneer hij zijn verplich>ngen jegens de vereniging niet 
nakomt als ook redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren 

Ar>kel 6 
Bestuur 

1) het bestuur van de Business Club Gelderland Gastvrij bestaat uit tenminste drie en ten hoogste 
zeven leden die door de Algemene Vergadering worden benoemd 

2) de benoeming van de gekozen bestuursleden geschiedt uit één of meerdere voordrachten.Tot het 
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als één of meerdere leden.De 
voordracht van het bestuur wordt bij de opening van de Algemene Leden Vergadering 
medegedeeld. 

3) Is er geen voordracht gemaakt dan is de Algemene Leden Vergadering vrij in zijn keus 
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4) De gekozen bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie(3) jaar met maximaal 
twee keer een verlenging. 

5) Tot de taken van het bestuur behoren onder andere: 

▪ vaststellen verenigingsbeleid GG 

▪ optreden als uitvoerend orgaan namens GG 

▪ toezien op het naleven van de GG statuten 

▪ draagt zorg voor het uitdragen van de GG gedachte en bekendheid 

6) Aansprakelijkheid : 

▪ In eerste instan>e voert het bestuur het dagelijks beleid uit. 

▪ Het bestuur neemt besluiten volgens het jaarplan wat door de Algemene Vergadering(ALV) is 
vastgesteld. 

▪ Het bestuur handelt binnen de jaarbegro>ng die door de ALV is vastgesteld. 

▪ Bij aantoonbare malversa>es en/of fraude kan een bestuurslid of zelfs het gehele bestuur 
aansprakelijk worden gesteld. 

Ar>kel 7 
Einde bestuurslidmaatschap 

1) elk gekozen bestuurslid kan te allen >jde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen 
of geschorst ook wanneer hij/zij voor een bepaalde >jd is benoemd 

2) elk gekozen bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aHreding(herverkiezing is mogelijk ar>kel 6 lid 4) 

3) het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging 

b. door het bedanken als bestuurslid 

Ar>kel 8 
bestuursvergaderingen/bestuurssamenstelling 
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1) bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als door de voorzi]er en/of door twee 
andere bestuursleden een vergadering wenselijk wordt geacht met dien verstande dat het 
bestuur minimaal tweemaal per jaar vergadert 

2) de bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt schriHelijk(on- dan wel offline) onder opgaaf 
van de te behandelen onderwerpen op een termijn van tenminste vijf dagen 

3) het bestuur wijst uit zijn midden een voorzi]er, een secretaris en een penningmeester aan 

4) besluiten waarover een stemming noodzakelijk is worden genomen met eenvoudige 
meerderheid van stemmen; indien stemmen staken beslist de voorzi]er 

5) van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door 
de voorzi]er en secretaris worden getekend 

Ar>kel 9 
Jaarverslag/rekening en verantwoording 

1) het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december 

2) het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
houden dat daaruit te allen >jde haar rechten en verplich>ngen kunnen worden gekend 

3) het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering binnen drie maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering, 
zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

4) De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 
twee personen  die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, deze commissie(in de volksmond 
'kascommissie' genoemd) onderzoekt de jaar-rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Leden Vergadering. 

Ar>kel 10 
Algemene Ledenvergadering 

1) Aan de Algemene Leden Vergadering komen in vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen 

2) Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden(of zoveel meer als wenselijk is) 

in deze vergadering komen aan de orde: 
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a. jaarverslag en de rekening en verantwoording alsmede verslag van de commissie bedoeld onder 
ar>kel 9 

b. benoeming van de in ar>kel 9 benoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar 

c. voorziening in eventuele vacatures 

d. voorstellen van het bestuur 

e. voorstellen van de leden 

Ar>kel 11 
1) De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering 

2) Over de bestemming van een na de vereffening overblijvend ba>g saldo beslist de Algemene 
Leden Vergadering 

Ar>kel 12 
Huishoudelijk reglement 

1) De Algemene Leden Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen 

2) Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet ook waar die geen dwingend recht 
bevat, noch met de statuten
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