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Hoofdstuk I. De naamgeving, de doelen en de woonplaats 
 
 Artikel 1 
 
Met de naamgeving De Nederlandse Vereniging van Tarragona de "Nederlandse Club 
Tarragona " is deze entiteit, die haar activiteiten regelt in overeenstemming met de bepalingen van 
Wet 4/2008, van 24 april, van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek van Catalonië, betreffende 
juridische personen; de Organieke wet 1/2002 van 22 maart, die het recht van vereniging en haar 
statuten regelt.  
 
Artikel 2 
 
De doelen van de vereniging zijn; 
Creëer een sociaal netwerk in de provincie Tarragona, voor mensen van de Nederlandse nationaliteit 
en/ of Nederlands sprekend, om gemeenschappelijke interesses te delen en werkgroepen te vormen 
met hetzelfde doel. 
  
Om haar doelstellingen te bereiken, voert de vereniging de volgende activiteiten uit;  
- Verenig de Nederlanders van de provincie in een netwerk. 
- Organiseer verschillende specifieke en periodieke activiteiten waarvoor de leden zich kunnen 
aanmelden. 
  
Enig winstoogmerk is uitgesloten. 
  
Artikel 3 
 
1. Het adres van de vereniging is gevestigd in de vestiging van "Pro-Language" in de CALLE SANTA 
MARIA DE VILAFORTUNY 3, LOCAL 5, 43850 CAMBRILS. De functies van deze vereniging worden 
hoofdzakelijk in Catalonië uitgeoefend. 
 
Hoofdstuk II. De leden van de vereniging, hun rechten en plichten 
  
Artikel 4 
 
Leden van de vereniging kunnen zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen die, vrij en 
vrijwillig geïnteresseerd in haar doelstellingen. 
 
Met betrekking tot natuurlijke personen; 
1. Ze moeten handelingsbekwaam zijn. 
2. Minderjarigen tussen 14 en 18 jaar oud hebben de toestemming van ouders of verzorgers nodig 
om volwaardige leden te zijn, met stemrecht in de Algemene Ledenvergaderingen, maar kunnen niet 
worden gekozen als leden van het Bestuur. 
3. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen de status van medewerkers verwerven en de rechten 
uitoefenen afgeleid van deze voorwaarde via hun wettelijke vertegenwoordigers. 
  
Met betrekking tot juridische entiteiten – privaat en publiek; 
1. De toelatingsaanvraag moet door de bevoegde instantie worden goedgekeurd. 
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2. De normen die de rechtspersoon in kwestie regelt kent geen bepalingen die de mogelijkheid van 
het deel uitmaken van een vereniging uit sluiten. 
Om deel uit te maken van de vereniging moet een schriftelijk verzoek ingediend worden bij het 
Bestuur, die een beslissing over het verzoek zal nemen in zijn eerstkomende vergadering en dit zal 
mededelen bij de volgende Algemene Ledenvergadering.  
  
Artikel 5 
 
De rechten van de leden van de vereniging. 
  
1. Het deelnemen aan debatten en stemming bij de Algemene Ledenvergadering.  
2. Om te kiezen of gekozen te worden in de vertegenwoordigingsposities of om leidinggevende 
functies te bekleden.  
3. De functies uitoefenen die hen in elk geval wordt gegeven, 
4. Interveniëren in het bestuur en het beheer van de diensten en activiteiten van de vereniging, in 
overeenstemming met wettelijke en statutaire voorschriften. 
5. Bekend maken aan de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur alles wat kan bijdragen aan het 
verbeteren van de vereniging en de effectieve realisatie van de fundamentele sociale doelstellingen. 
6. Uitleg verzoeken en verkrijgen over de boekhouding en het beheer door het Bestuur of de 
zaakgelastigden van de vereniging 
7. Vooraf gehoord te worden over de uitvoering van disciplinaire maartregelen. 
8. Informatie ontvangen over de activiteiten van de vereniging. 
9. Gebruik maken van de gemeenschappelijke diensten die de vereniging tot stand brengt of tot 
haar beschikking heeft.  
10. Deel uitmaken van de werkgroepen.  
11. Een kopie bezitten van de statuten.  
12. De boeken van de vereniging raadplegen. 
  
Artikel 6 
 
De plichten van de leden van de vereniging; 
1. Voldoen aan de doelstellingen van de vereniging en actief deelnemen om deze te bereiken. 
2. Bijdragen aan de ondersteuning van de vereniging met de betaling van contributies en andere 
financiële bijdragen vastgesteld in de Statuten en in overeenstemming met deze goedgekeurd. 
3. Voldoen aan de overige verplichtingen die voortvloeien uit de statutaire bepalingen. 
4. Gehoorzamen en voldoen aan de geldig aanvaarde afspraken door het bestuur van de vereniging 
  
Artikel 7 
 
 Redenen om te worden uitgeschreven uit de vereniging zijn; 
  
1. Indien de betreffende persoon dit besluit en zijn beslissing schriftelijk mededeelt aan het Bestuur. 
2. Niet betalen van de vastgestelde bijdragen. 
3. Het niet naleven van statutaire verplichtingen. 
  
Hoofdstuk III. De Algemene Ledenvergadering 
  
Artikel 8 
 
1. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging; haar leden maken er 
deel van uit door hun eigen en onvervreemdbaar recht. 
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2. De leden van de vereniging, die bijeenkomen in een op juiste wijze samengeroepen Algemene 
Ledenvergadering, beslissen met meerderheid van stemmen over de aangelegenheden die onder de 
bevoegdheid van de Vergadering vallen. 
3. Alle leden zijn onderworpen aan de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, met inbegrip 
van de afwezige leden, degenen die het niet eens zijn met de besluiten en de aanwezigen die zich 
van stemming hebben onthouden. 
 
Artikel 9 
 
De Algemene Ledenvergadering heeft de volgende bevoegdheden; 
 
a) Wijzigen van de statuten 
b) De leden van het Bestuur kiezen en ontslaan 
c) De jaarlijkse begroting en het financieel jaaroverzicht goedkeuren alsmede voorstellen aannemen 
voor de vaststelling van de contributie voor het onderhoud van de vereniging en goedkeuring geven 
aan de leiding van het Bestuur 
d) De opheffing van de vereniging goedkeuren 
e) Fuseren met andere verenigingen of zich daarvan afscheiden. 
f) Verklaring van algemeen nut verzoeken. 
g) Het huishoudelijk regelement goedkeuren. 
h) Na eerder onderzoek de schorsing of royement van leden goedkeuren. 
i) Kennisnemen van verzoeken tot lidmaatschap en ook van het opzeggen van het lidmaatschap om 
andere redenen dan royement. 
j) Iedere andere zaak oplossen die niet direct toegewezen is aan een ander onderdeel van de 
vereniging. De relatie tussen de bevoegdheden in dit artikel is slechts een opsomming en beperkt 
niet de rechten van de Algemene Ledenvergadering. 
 
Artikel 10 
 
1.De Algemene Ledenvergadering komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar in een gewone sessie 
tussen de maanden januari en december, beiden maanden inbegrepen. 
2.Het Bestuur kan een buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeenroepen wanneer deze dat 
nodig vindt en moet dat doen op verzoek van 10% van de leden; In dit geval moet de vergadering 
worden gehouden binnen dertig dagen na het verzoek. 
 
Artikel 11 
 
1.De Algemene Ledenvergadering komt bijeen na een aankondiging van het Bestuur. De 
aankondiging bevat tenminste: de agenda, plaats, datum en tijdstip van de vergadering.  
2. De aankondiging wordt vijftien dagen vóór de datum van de vergadering, afzonderlijk aan de 
leden bekendgemaakt door middel van een brief gestuurd naar het adres opgenomen in de 
geactualiseerde ledenlijst van de vereniging. 
3. De bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering worden voorgezeten door de 
voorzitter van de vereniging, tenzij deze vervangen wordt door de vicevoorzitter of 
het oudste lid van het Bestuur. De secretaris is dezelfde die deze functie vervult in het Bestuur. 
4. De secretaris stelt de notulen op van elke vergadering, ondertekent deze samen met de 
voorzitter, met een extract van de beraadslagingen, de tekst van de aangenomen resoluties, 
de numerieke uitslag van de stemming en de lijst van de aanwezige leden.  
 



Niet-officiële vertaling Statuten van 18/03/2010  

Aan het begin van elke zitting van de Algemene Ledenvergadering wordt het verslag van de vorige 
vergadering voorgelezen met het doel deze goed of af te keuren. Vijf dagen voor de vergadering ligt 
het verslag en enig ander document ter inzage aan de leden op het adres van de vereniging. 
  
Artikel 12 
 
1. De Algemene Ledenvergadering is geldig bijeengeroepen ongeacht het aantal leden dat aanwezig 
of vertegenwoordigd is. 
2. 10% van de leden kunnen het Bestuur verzoeken om aan de agenda één of meer onderwerpen 
toe te voegen en te behandelen. In het geval de oproep voor de vergadering al is uitgegaan dan kan 
dit binnen een-derde van de tijd tussen de ontvangst van de kennisgeving en de datum van de 
Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kan alleen besluiten vaststellen met 
betrekking tot de punten op de agenda tenzij het is gedaan met algemene stemmen of besluiten 
met betrekking tot de oproep tot om een nieuwe Algemene Ledenvergadering. 
 
Artikel 13 
 
 1. In de bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering komt één stem overeen met elk 
lid van de vereniging 
2. De besluiten worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden 
of vertegenwoordigers genomen. 
3. Voor het aannemen van wijzigingen van de statuten, de ontbinding van de vereniging, het 
aangaan van een federatie met soortgelijke verenigingen of het samengaan in een andere al 
bestaande vereniging en het vervreemden van bezitting is een gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen nodig van de leden of representanten (stemmen vóór overschrijden de helft van de 
uitgebrachte stemmen). Indien bij de verkiezing van het Bestuur er meerdere kandidaten zijn dan 
wordt dit gedaan met eenvoudige meerderheid in relatie tot de aanwezige of vertegenwoordigde 
leden (meer stemmen voor dan tegen). 
4. Kandidaten die zich formeel voorgesteld hebben krijgen een kopie van de lijst met de adressen 
en e-mail adressen, van de leden die dit uitdrukkelijk hebben toegestaan. 
  
Hoofdstuk IV. Het Bestuur. 
  
Artikel 14 
 
1. Het Bestuur leidt, beheert en vertegenwoordigt de vereniging. 
Het Bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en 
bestuursleden, welke taken moeten worden uitgeoefend door verschillende mensen. 
2. De verkiezing van de leden van het Bestuur, die gewone leden moeten zijn, gebeurt door 
stemming van de Algemene Ledenvergadering. De gekozen personen nemen hun plaats na het 
aanvaarden van de functie. 
3. De benoeming en het ontslag van de bestuursleden zal worden meegedeeld aan het “Registro de 
Asociaciones” (verenigingen register) in een verklaring van de vertrekkende secretaris 
medeondertekend door de vertrekkende voorzitter met daarin ook de aanvaarding van de nieuwe 
voorzitter en de nieuwe secretaris. 
4. De leden van het Bestuur oefenen de functie kosteloos uit. 
  
Artikel 15. 
 
1. De leden van het Bestuur hebben zitting voor een periode van 1 jaar, onverminderd het recht tot 
herverkiezing. 
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2.De beëindiging van de functie vóór het verstrijken van de wettelijke termijn kan plaatsvinden 
wegens: 
a) overlijden of verklaring van afwezigheid, in het geval van natuurlijke personen, of opheffen, in het 
geval van rechtspersonen. 
b) onbekwaamheid of diskwalificatie. 
c) ontslag ingediend bij het bestuur. 
d) royement goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. 
e) elke andere situatie bij wet of huishoudelijk reglement vastgesteld. 
4. Vacatures die plaatsvinden in het Bestuur zullen worden vervuld op de eerste bijeenkomst van de 
Algemene Ledenvergadering. Ondertussen kan een lid van de vereniging de vacature tijdelijk 
vervullen. 
  
Artikel 16. 
 
1. Het Bestuur heeft de volgende bevoegdheden: 
a) Vertegenwoordigen, leiden en beheren van de vereniging in de meest uitgebreide wettelijke zin, 
voldoen aan de besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering in overeenstemming met de 
instructies en aanwijzingen die deze vergadering vaststelt. 
b) De noodzakelijke beslissingen nemen met betrekking tot het verschijnen voor publieke organen 
en voor het uitvoeren van alle wettelijk toegestane maatregelen en 
c) De Algemene Ledenvergadering voorstellen doen voor de verdediging van de belangen van de 
vereniging. 
d) De Algemene Ledenvergadering voorstellen te doen voor het behoud van de vereniging en de 
contributies die de leden van de vereniging moeten bijdragen. 
e) Bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en controleren dat besluiten daarin genomen 
worden uitgevoerd.  
f) Het presenteren van de financiële resultaten van elk boekjaar aan de Algemene Vergadering opdat 
zij dit goedkeurt, en het maken van de begroting voor het volgende jaar. 
g) Aannemen van werknemers die de vereniging kan hebben. 
h) De boekhouding controleren en er voor zorgen dat de diensten juist functioneren. 
i) Werkgroepen oprichten om doeltreffend en effectief de doelstellingen van de vereniging te 
bereiken en de taken die deze groepen uitvoeren goedkeuren. 
j) Aanwijzen van leden van het Bestuur die zich met de werkgroepen bezig moeten houden, dit op 
voorstel van dezelfde werkgroepen. 
k) Nemen van de noodzakelijke acties bij publieke organisaties, instellingen en andere personen voor 
het verkrijgen van: 
-subsidies en andere hulp 
-het gebruik van lokalen of gebouwen als een plek voor bijeenkomst en verbinding en ook revalidatie 
centrum. 
l) Openen van bank- en spaarrekeningen bij willekeurig welke bankinstelling en het gebruiken van 
gelden in deze rekening. Het gebruik van gelden wordt bepaald in artikel 29. 
m) Tijdelijk oplossen van iedere gebeurtenis welke niet is voorzien in de statuten en daarvan verslag 
doen in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 
n) Elke andere bevoegdheid welke niet specifiek is gegeven aan enig ander deel van het bestuur van 
de vereniging of welke niet expliciet daaraan is gedelegeerd. 
 
Artikel 17 
1.Het Bestuur, bijeengeroepen door de voorzitter of de persoon die hem of haar vervangt, komt in 
gewone vergadering bijeen in de frequentie die zijn leden besluiten, maar niet minder dan eenmaal 
per kwartaal. 



Niet-officiële vertaling Statuten van 18/03/2010  

2.Het bestuur komt bijeen in buitengewone vergadering wanneer de voorzitter daartoe besluit of 
wanneer een derde van de leden van het bestuur daartoe verzoekt. 
  
Artikel 18 
 
1.De vergadering van het Bestuur is rechtsgeldig indien tijdig bijeengeroepen en er een quorum is 
van de helft plus één van de leden 
2. De leden van het Bestuur zijn verplicht alle vergaderingen bij te wonen, hoewel, met redenen 
omkleed, zij zich daarvan kunnen verschonen. De aanwezigheid van de voorzitter of van de 
secretaris of de personen die hen vervangen, is altijd nodig 
3.Het Bestuur neemt beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezigen. 
  
Artikel 19 
 
1.Het Bestuur kan een aantal van zijn bevoegdheden delegeren aan één of meerdere commissies of 
werkgroepen indien twee-derde van de leden daartoe besluit. 
2. Met hetzelfde quorum, kan het ook één of meerdere zaakgelastigden benoemen voor het 
uitoefenen van de taak die hem wordt toevertrouwd.  
  
Artikel 20 
 
De besluiten van het Bestuur worden vastgelegd in de notulen die worden ondertekend door de 
secretaris en de voorzitter. Bij het begin van iedere vergadering worden de notulen van de vorige 
vergadering voorgelezen waarna deze worden goedgekeurd of gewijzigd 
 
Hoofdstuk V. Het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap  
 
Artikel 21 
 
1. De volgende functies behoren tot de voorzitter: 
a) Leiden en wettelijk vertegenwoordigen van de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering 
en in het Bestuur. 
b) De debatten in zowel de Algemene Ledenvergadering als in het Bestuur voorzitten en leiden. 
c) De beslissende stem hebben in geval van staking van de stemmen. 
d) De oproep uit doen voor de bijeenkomsten van de Algemene Ledenvergadering en die van het 
Bestuur 
e) De notulen en de certificaten gemaakt door de secretaris van de vereniging voor goedkeuring 
tekenen. 
f) De overige taken behorende bij deze functie uitvoeren en die welke de Algemene 
Ledenvergadering of het Bestuur aan hem opdraagt.  
2. In geval van afwezigheid of ziekte wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter, indien 
aanwezig, of door het langstzittende lid van het bestuur.  
 
Hoofdstuk VI. De penningmeester en de secretaris 
 
Artikel 22 
De penningmeester heeft tot taak het beheer en de controle over de bezittingen van de vereniging 
te voeren, alsmede het opstellen van de begroting, de balans en de boekhouding. Houdt een 
kasboek bij. Tekent de kwitanties van de contributies en andere boekhouddocumenten. Betaalt de 
rekeningen goedgekeurd door het Bestuur, welke eerst getekend dienen te worden door de 
voorzitter, en stort wat over is aan kasgeld op krediet- of spaarrekeningen. 
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Artikel 23 
 
De secretaris dient te zorgen voor de documentatie van de vereniging, opstellen, redigeren en 
tekenen van de notulen van de vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering en van het 
Bestuur, opstellen en goedkeuren van certificaten die verstuurd dienen te worden en ook het 
register van de leden bijhouden. 
 
Hoofdstuk VII. Commissies of werkgroepen 
  
Artikel 24 
 
De oprichting en instelling van een commissie of een werkgroep moet door de leden van de 
vereniging die deze wil oprichten gemeld worden aan het Bestuur en uitleg moet worden gegeven 
van de activiteiten die men wil ondernemen. 
Het Bestuur moet toezicht houden op de verschillende werkgroepen, waarvan de leiders eenmaal 
per maand een gedetailleerd rapport moeten presenteren van hun activiteiten.    
 
Hoofdstuk VIII. Het economisch regiem 
 
Artikel 25 
 
Deze vereniging heeft geen oprichtingskapitaal  
 
Artikel 26 
 
De financiële middelen van de verenging worden verkregen door: 
a) de contributie die de Algemene Ledenvergadering vaststelt voor haar leden 
b) officiële of bijzondere subsidies 
c) donaties, erfenissen of legaten 
d) inkomsten van eigen fondsen of anderen inkomsten die men kan krijgen.  
 
Artikel 27 
 
Alle leden van de vereniging hebben de verplichting haar financieel te ondersteunen door middel 
van contributies en bijdragen op de manier en in de hoeveelheid die de Algemene Ledenvergadering 
vaststelt op voorstel van het Bestuur. 
De Algemene Ledenvergadering kan eenmalige vergoedingen, periodieke vergoedingen—die men 
per maand, driemaandelijks of halfjaarlijks betaalt, naar gelang het Bestuur beslist—en 
buitengewone vergoedingen vaststellen. 
  
Artikel 28 
 
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en eindigt op 31 december. 
 
Artikel 29 
 
De bank- of spaarrekeningen geopend bij bank- of spaarinstellingen dragen de handtekeningen van 
de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.  
Om over de tegoeden te kunnen beschikken zijn twee handtekeningen voldoende, een van hen is die 
van de penningmeester of die van de voorzitter.  
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Hoofdstuk IX. Disciplinaire maatregelen  
 
Artikel 30 
  
Het Bestuur kan overtredingen begaan door de leden bestraffen. 
 
De overtredingen kan men betitelen als licht, ernstig en zeer ernstig en de daarbij behorende 
straffen kunnen variëren van een berisping tot een royement van de vereniging, zoals nader is 
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
De disciplinaire procedure start door het Bestuur zelf, of naar aanleiding van een aangifte of 
melding. Binnen een termijn van 10 dagen benoemt het Bestuur een onderzoeker die de overtreding 
onderzoekt en die binnen een termijn van 15 dagen een maatregel voorstelt, dit na het horen van de 
vermoedelijke overtreder. De uiteindelijke gemotiveerde beslissing, die moet worden genomen met 
goedkeuring van twee-derde van de leden van het Bestuur moet eveneens binnen een periode van 
15 dagen worden genomen.  
 
Tegen sancties wegens ernstige en zeer ernstige overtredingen, zoals besloten door het Bestuur 
kunnen de betrokkenen beroep aantekenen bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering, 
indien hiervoor in het huishoudelijk reglement een procedure is opgenomen.  
  
Hoofdstuk X. Opheffing  
 
Artikel 31 
De vereniging kan worden opgeheven indien de Algemene Ledenvergadering daarmee akkoord gaat 
in een buitengewone vergadering die speciaal met dit doel bijeengeroepen is. 
 
Artikel 32 
1. Indien de opheffing goedgekeurd is neemt de Algemene Ledenvergadering de nodige maatregelen 
met betrekking tot de bestemming van de bezittingen en rechten van de vereniging en als laatste de 
afsluiting en beëindiging van enige openstaande activiteit. 
2. De Algemene Ledenvergadering heeft het recht om een opheffingscommissie in te stellen indien 
zij dit nodig acht. 
3. De leden van de vereniging hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Hun 
verantwoordelijkheid beperkt zich tot die verplichtingen waartoe zij zichzelf vrijwillig hebben 
verbonden. 
4. Het nettobedrag dat overblijft na de opheffing wordt direct gegeven aan een publieke of private 
instelling zonder winstoogmerk, in de regio van de vereniging, die het meest opgevallen is met haar 
activiteiten voor goede doelen. 
5. De opheffingstaken en de uitvoering van de akkoorden genoemd in de vorige leden van ditzelfde 
artikel zijn de taken van het Bestuur indien de Algemene Ledenvergadering deze niet heeft 
toebedeeld aan een opheffingscommissie speciaal benoemd voor dit doel. 
  
Cambrils, 18 maart 2010 
  
Handtekeningen van de leden oprichters  
  
  


