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EV 1278
VERENIGING Panhard Automobielclub Nederland, te Amsterdam
Hoofdstuk I
Naam, zetel, duur en doel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Panhard Automobielclub Nederland
(Société de Panhard Pays-Bas) en is gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 achtereenvolgende jaren,
te rekenen van de datum van oprichting af, zijnde 6 mei 1968, derhalve eindigend 5 mei
1997.
Artikel 3

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

Artikel 4
Het doel van de vereniging is het bevorderen van het rijden in auto's van
het fabrieksmerk "Panhard & Levassor".
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel:
a.
door het bevorderen van de besteding van de vrije tijd in de ruimste zin van het
woord op automobielgebied, in het bijzonder in het belang van eigenaars en/of
berijders van auto's van het fabrieksmerk "Panhard & Levassor";
b.
door aan haar leden, in een mate als in haar vermogen ligt, te verstrekken of te
doen verstrekken automobielonderdelen, speciale gereedschappen en technische
handboeken;
c.
door samenwerking met andere vereniging en/of organisaties voor zover dit
bevorderlijk kan zijn bij het nastreven van het doel;
d.
door alle wettige middelen welke aan dit doel bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdstuk II
Leden en donateurs
Artikel 5
Zij, die tot de vereniging als lid wensen toe te treden, moeten dit aan de
secretaris schriftelijk verzoeken.
Over de toelating tot het lidmaatschap beslist het bestuur, met beroep op de
ledenvergadering.
Het bestuur beslist op de aanvraag tot toetreding na de leden, op door het bestuur te
kiezen wijze, in de gelegenheid te hebben gesteld om eventuele bedenkingen tegen het
lidmaatschap van de aanvrager(ster) ter kennis van het bestuur te brengen.
Artikel 6
Na toelating tot het lidmaatschap vangt dit niet eerder aan dan na
ondertekening van een bij huishoudelijk reglement vast te stellen verklaring, waarbij men
zich onderwerpt aan de inhoud van de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het verenigingsjaar, behoudens eerdere
beëindiging ingevolge artikel 8.

Artikel 7
De leden ontvangen bij hun toetreding tot de vereniging een exemplaar
van de statuten en van het huishoudelijk reglement.
Artikel 8
Het lidmaatschap vervalt door:
a.
ten minste 1 maand vóór het einde van het lopende verenigingsjaar gedane
schriftelijke opzegging aan de secretaris;
b.
overlijden;
c.
royement door het bestuur met beroep op de ledenvergadering.
Artikel 9
Alle leden hebben het recht de bijeenkomsten en ledenvergaderingen van
de vereniging bij te wonen.
Stemrecht hebben alle leden.
Artikel 10
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de vereniging met een
bijdrage steunen, waarvan het minimum is vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
Hoofdstuk III
Het bestuur
Artikel 11
Het bestuur bestaat uit 5 leden, gekozen door de ledenvergadering. Het
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.
Artikel 12
Het bestuur zorgt voor naleving van de statuten, het huishoudelijk
reglement en de door de organen van de vereniging rechtsgeldig genomen besluiten.
Het bestuur is bevoegd in die gevallen waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk
reglement, noch een besluit van de algemene ledenvergadering voorzien, een beslissing
te nemen, onverminderd zijn verantwoordelijkheid dienaangaande jegens de algemene
ledenvergadering.
Hoofdstuk IV
Geldmiddelen
Artikel 13
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
contributies van de leden;
b.
bijdragen van de donateurs;
c.
andere baten.
Hoofdstuk V
Huishoudelijk reglement
Artikel 14
Aangaande het houden van de ledenvergaderingen en
bestuursvergaderingen, de samenstelling van het bestuur, zijn werkzaamheden,
bevoegdheden en verplichtingen, wijze van aftreden en verkiezing, de bevoegdheid van de
leden en hun verplichtingen, de te heffen contributies, het beheer der financiën en alle
andere interne aangelegenheden van de vereniging, zulks ter beoordeling van de
ledenvergadering, worden nadere regelen gegeven bij een huishoudelijk reglement.
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. Het wordt
vastgesteld en kan worden gewijzigd door de ledenvergadering.
Hoofdstuk VI
Wijziging van de statuten

Artikel 15
De statuten kunnen slechts worden gewijzigd bij het besluit van een,
daartoe ten minste 14 dagen tevoren bijeengeroepen algemene ledenvergadering, met
een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen genomen.
Statutenwijzigingen treden in werking nadat zij de Koninklijke goedkeuring zullen hebben
verkregen.
Hoofdstuk VII
Ontbinding
Artikel 16
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe in een
uitdrukkelijk tot dat doel, ten minste 4 weken van tevoren, bijeengeroepen algemene
ledenvergadering, waar blijkens de getekende presentielijst ten minste 2/3 van het totale
aantal van de leden aanwezig is, besloten wordt met een meerderheid van ten minste 3/4
van de uitgebrachte geldige stemmen.
Indien op een daartoe uitgeschreven algemene ledenvergadering dit aantal van deze
leden niet aanwezig is, kan in een tweede, op dezelfde wijze bijeengeroepen en binnen 4
weken gehouden vergadering, ongeacht het aantal van de daar aanwezige leden, met een
meerderheid van 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden
besloten.
Artikel 17
In geval van ontbinding van de vereniging worden haar bezittingen, voor
de nakoming van de verbintenissen van de vereniging nodig, te gelde gemaakt, terwijl met
de daarna resterende bezittingen overeenkomstig de besluiten van de algemene
ledenvergadering wordt gehandeld.
Het bestuur zal, behoudens andere, door de algemene ledenvergadering te treffen
voorzieningen, met de liquidatie en met de uitvoering van voormelde besluiten zijn belast,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk
Wetboek.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 19 maart 1976, nr. 60.
Mij bekend.
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