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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
betreft: Faculteitsvereniging Faculteit Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen 

Heden, dertig augustus tweeduizend achttien, verschijnen voor mij, mr. Jan 
Hens Derkman, notaris te Abcoude, gemeente De Ronde Venen: 	  
1. de heer Lucas van Straalen,  geboren op dertig juni negentienhonderd 	

zevenennegentig te Amsterdam, wonende Ribesstraat 30 1, 1032 JT 	 
Amsterdam, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zich legitimerende 
met zijn rijbewijs met nummer 5264897163, uitgereikt op vijfentwintig 	
november tweeduizend zestien te Amsterdam; en 	  

2. mevrouw  Estelle  Caroline Sophie Cool, geboren op zes december 	 
negentienhonderdtweeënnegentig te Almelo, wonende Tweede 	 
Kostverlorenkade 4 H, 1052 RH Amsterdam, ongehuwd en niet 	 
geregistreerd als partner, zich legitimerende met haar rijbewijs met 	 
nummer 4005072011, uitgereikt op acht juni tweeduizend twaalf te 	 
Groningen; en 	  

3. mevrouw Tanisha Chelsey Chantel Harrevelt,  geboren op een september 
negentienhonderdachtennegentig te 's-Gravenhage, wonende Fran9ois 	 
Valentijnstraat 80, 1335 RG Almere, ongehuwd en niet geregistreerd als 	
partner, zich legitimerende met haar Nederlandse identiteitskaart met 	 
nummer IU6678320, uitgereikt op achttien april tweeduizend zestien te 	
Almere, 	  

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd voorzitter, secretaris, 	 
penningmeester en bestuurslid van nagenoemde Vereniging. 	  
De verschijnende personen, handelend als gemeld, verklaren: 	  
A. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 	  

Faculteitsvereniging Faculteit Maatschappij- en 	  
Gedragswetenschappen, statutair gevestigd te Amsterdam, 	  
kantoorhoudende te 1018  WV  Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 	 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 58221174, hierna te noemen: "de Vereniging". De 	 
Vereniging is opgericht op veertien juni tweeduizend dertien. De statuten 
van de Vereniging zijn na de oprichting niet gewijzigd. 	  

B. Door de ledenvergadering van de Vereniging is op negentien maart 	 
tweeduizend achttien, conform de wettelijke en statutaire voorschriften, in 
vergadering rechtsgeldig besloten tot wijziging van de statuten van de 	 
Vereniging, waarbij artikel 3 wordt gewijzigd en er een extra artikel 6 aan 
de statuten wordt toegevoegd. 	  

C. Van voormeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de 
notulen. 	  

Ter uitvoering van voormeld besluit wordt: 	  
1. 	artikel 3 van de statuten van de Vereniging hierbij geheel gewijzigd en 	

geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging artikel 3 van de statuten 	
zal luiden als volgt: 	  
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"3. Algemene Ledenvergadering 	  
1. Bij een Algemene Ledenvergadering (ALV) dienen ten minste 	

twee leden per lidvereniging aanwezig te zijn. 	  

2. De FV-FMG roept minstens twee keer per jaar een ALV uit. 	 

3. Tij  dens  een ALV kan een Bestuur of een lidvereniging worden 	
benoemd, gedechargeerd, geroyeerd, geschorst en ter 	 
verantwoording geroepen. De verdere procedure hiervan staat 	
uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. 	  

4. Een bestuurslid van de FV-FMG kan geschorst of ontslagen 	 
worden bij twee/derde meerderheid van de stemmen tij  dens  een 	
AL V. Het betreffende bestuurslid mag zelf niet meestemmen. 	 

5. Leden van lidverenigingen hebben het recht om een ALV op te 	
vragen. 	  

6. Als er een stemming plaatsvindt over een lidvereniging, mag de 	
desbetreffende lidvereniging niet meestemmen. 	  

7. Stemmingsprocedures staan uitgewerkt in het Huishoudelijk 	 
Reglement." 	  

2. 	een artikel wordt toegevoegd na artikel 5, luidende: 	  
6. 	Overige organen 	  

1. De FV-FMG kent een presidium. 	  
2. De FV-FMG kent een Kascontrolecommissie. 	  
3. Al hetgeen deze organen verder betreft wordt bij een Algemene 

Ledenvergadering vast te stellen reglement geregeld. " 	 
Als gevolg van voornoemde toevoeging vernummeren de daaropvolgende 
artikelen alsvolgt: 	  
Artikel 7. Boekhouding, 	  
Artikel 8. Statutaire wijziging, 	  
Artikel 9. Huishoudelijk Reglement, 	  
Artikel 10. Reglement van Orde. 	  
De inhoud van de voornoemde artikelen 7 tot en met 10 blijven onverkort 
en ongewijzigd van kracht. 	  

De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend. 	  
WAARVAN AKTE, verleden te Abcoude, gemeente De Ronde Venen op de - 
datum als in het hoofd van deze akte vermeld. 	  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een 	 
toelichting daarop aan de verschijnende personen, hebben deze verklaard tijdig 
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te 
stemmen. 	  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 	 
verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend. 	  
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

2 



Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging genaamd: Faculteitsvereniging 
Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, statutair gevestigd te 
Amsterdam, kantoorhoudende te 1018  WV  Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiemummer 58221174, zoals die van toepassing zijn na de akte van statutenwijziging 
op dertig augustus tweeduizend achttien verleden voor mr. J.H. Derkman, notaris te 

Abcoude, gemeente De Ronde Venen. 

STATUTEN 	  
1. Naam 	  
1. De Vereniging draagt de naam: Faculteitsvereniging Faculteit Maatschappij- en 	 

Gedragswetenschappen. 	  
2. De Vereniging is gevestigd te Amsterdam. 	  
3. De Vereniging wordt hierna ook aangeduid als FV-FMG. 	  
4. De FV-FMG is opgericht op veertien juni tweeduizend dertien. 	  
2. Doel 	  
1. De Vereniging heeft als doel: het behartigen van de belangen van de lidverenigingen en/of 

andere studenten en het behartigen van de belangen van de leden van de lidverenigingen 
in de breedste zin des woords. 	  

2: De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 	  
a. het bevorderen van de communicatie tussen de lidverenigingen. 	  
b. het bevorderen van de samenwerking tussen de lidverenigingen. 	  
c. het bevorderen van kennisuitwisseling tussen de lidverenigingen. 	  
d. het vormen van een overlegorgaan om de communicatie met de Universiteit van 	 

Amsterdam (UvA) en de UvA-organen te ondersteunen. 	  
e. het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten voor de leden van 	  

lidverenigingen en/of andere studenten aan de Faculteit Maatschappij- en 	  
Gedragswetenschappen. 	  

3. Algemene Ledenvergadering 	 
1. Bij een Algemene Ledenvergadering (ALV) dienen ten minste twee 	 

leden per lidvereniging aanwezig te zijn. 	  
2. De FV-FMG roept minstens twee keer per jaar een ALV uit. 	  
3. Tijdens een ALV kan een Bestuur of een lidvereniging worden 	 

benoemd, gedechargeerd, geroyeerd, geschorst en ter verantwoording 
geroepen. De verdere procedure hiervan staat uitgewerkt in het 	 
Huishoudelijk Reglement. 	  

4. Een bestuurslid van de FV-FMG kan geschorst of ontslagen worden bij 
twee/derde meerderheid van de stemmen tijdens een ALV. Het 	 
betreffende bestuurslid mag zelf niet meestemmen. 	  

5. Leden van lidverenigingen hebben het recht om een ALV op te vragen. 
6. Als er een stemming plaatsvindt over een lidvereniging, mag de 	 

desbetreffende lidvereniging niet meestemmen. 	  
7. Stemmingsprocedures staan uitgewerkt in het Huishoudelijk 	 

Reglement." 	  



4. Leden 	  
1. Een vereniging kan lid worden: studieverenigingen die verbonden zijn aan de Faculteit 	 

Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. 	  
2, Bij de oprichting van de FV-FMG treden de volgende studieverenigingen toe als 	  

I idvereniging: 	  
- Antropologische Studie Vereniging  Kwakiutl,  statutair gevestigd te Amsterdam, (Culturele - 

Antropologie), 	  
- Comenius, statutair gevestigd te Amsterdam, (Pedagogische wetenschappen, 	  

Onderwijskunde, 	  
Universitaire PABO van Amsterdam); 	  

- Machiavelli,  statutair gevestigd te Amsterdam, (Politicologie), 	  
- Pegasus,  statutair gevestigd te Almere, (Algemene Sociale Wetenschappen); 	  
- SEC; Sociologisch Epicentrum, statutair gevestigd te Amsterdam, (Sociologie); 	  
- Mercurius Studievereniging Communicatiewetenschappen, statutair gevestigd te 	 

Amsterdam, (Communicatiewetenschap), 	  
- Sarphati, vereniging van studenten Sociale-Geografie en Planologie aan de Universiteit van 

Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam, (Sociale Geografie en Planologie);. 	 
- Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam, statutair gevestigd te 	 

Amsterdam, (Psychologie), 	  
3. Om lidvereniging te worden van de FV-FMG is een instemming van tenminste tweederde — 

meerderheid tijdens een ALV nodig. 	  
4. Per bovengenoemde lidvereniging neemt een bestuurslid zitting in de FV-FMG 	  
5. Bestuur 	  
1. Het Bestuur wordt benoemd door de ALV. 	  
2. Tot lid van het Bestuur kunnen alleen natuurlijke personen worden benoemd, die tevens — 

bestuurslid zijn van een lidvereniging van de FV-FMG. 	  
3, Per lidvereniging mag maximaal één bestuurslid toetreden in het Bestuur van de FV-FMG, - 
4. Voorzitter, Secretaris en Penningmeester vormen samen het Bestuur. De functie van 	 

Secretaris en Penningmeester mag worden gecombineerd. 	  
6. Overige organen 	  

1. 	De FV-FMG kent een presidium. 	  
2. 	De FV-FMG kent een Kascontrolecommissie. 	  
3. 	Al hetgeen deze organen verder betreft wordt bij een Algemene 	 

Ledenvergadering vast te stellen reglement geregeld." 	  

Artikel 7. Boekhouding, 	  

1. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt bepaald door de ALV met inachtneming van 
de begroting. 	  

2. De begroting van de FV-FMG moet met ten minste tweederde van de stemmen worden 	 
goedgekeurd tijdens een ALV. Gebeurt dit niet, dan is het nodig een tweede ALV uit te 	 
roepen met een aangepaste begroting, 	  

3. De begroting van de FV-FMG wordt vastgesteld voor de periode van een oktober tot en 	 
met dertig september, 	  

Artikel 8. Statutaire wijziging, 	  
1. De statuten kunnen gewijzigd worden met een meerderheid van ten minste tweederde van 

de stemmen tijdens een ALV. 	  
2. De Vereniging kan ontbonden worden met een meerderheid van ten minste tweederde van 

de stemmen tijdens een ALV. 	  
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Artikel 9. Huishoudelijk Reglement, 

1, 	Door de ALV wordt een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 	  
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet afwijken van de statuten. 	  
3. Het Huishoudelijk Reglement bevat in ieder geval. 	  

a. de namen van de lidverenigingen, 	  
b, de uitgewerkte procedure voor het verkrijgen van lidmaatschap van de FV-FMG. 	 
c. de verdere procedure voor de beëindiging van het lidmaatschap. 	  

d. de verder uitgewerkte procedure voor het organiseren van activiteiten, het 	 
minimumaantal lidverenigingen dat moet deelnemen alvorens een activiteit in naam 
van de FV-FMG kan worden georganiseerd, de wijze waarop activiteiten worden 	 
gefinancierd en de wijze waarop eventuele financiële overschotten of tekorten worden 
RfgPhrirleirl. 	  

4. Het Huishoudelijk Reglement wordt met een meerderheid van ten minste tweederde van — 
• de stemmen vastoesteld tijdens Pen M ki 	 

Artikel 10. Reglement van Orde. 	  

1. Door de ALV wordt een Reglement van Orde vastgesteld, 	  
2. Het Reglement van Orde mag niet afwijken van de statuten. 	  
3. Het Reglement van Orde bevat in ieder geval de uitgewerkte procedure omtrent het 	 

organiseren van een ALV, 	  
4. Het Reglement van Orde wordt met een meerderheid van ten minste tweederde van de 

stemmen vastgesteld tijdens een ALV. 	  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

