Vereniging
“Helleense Gemeenschap 's-Hertogenbosch”
Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina
van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met
onderstande statuten.

STATUTEN
Titel I – Omschrijving van de vereniging
Artikel 1.
1.1 De naam van de vereniging luidt “Helleense Gemeenschap 's-Hertogenbosch”.
1.2 De vereniging is niet verbonden met een overkoepelende nationale of regionale
organizatie. De vereniging is onafhankelijk. Desondanks de vereniging mag
samenwerken met andere organisaties, openbare instellingen of universiteiten
om haar doel te kunnen beter bereiken.
Artikel 2.
2.1 Het symbool van de vereniging is een combinatie van symbolen van oude
helleense kolom van ionische stijl die de mensheid ondersteunt zoals de waarden
van het Hellenisme dat doen, links is de vlag van de Helleenen en rechts is de vlag
van de gemeente van 's-Hertogenbosch, waar de gemeenschap gevestigd is. Boven
staan de letters H=Helleense, G=Gemeenschap , H=Hertogenbosch.
2.2 vereniging heeft als webadres: www.helleense-gemeenschap-denbosch.eu
2.3 De vereniging heeft als emailadres: helleense.gemeenschap.denbosch@gmail.com
Artikel 3.
3.1 De vereniging “ Helleense Gemeenschap 's-Hertogenbosch” is een Feitelijke
vereniging opgericht voor onbepaalde duur. Er is geen vooruitzicht op winst.
Artikel 4.
4.1 De vereniging is gevestigd in 's-Hertogenbosch / Provincie Noord Brabant /
Nederland. Als vestigigsdatum wordt vastgesteld de 25de Maart 2020. De
vereniging betreft in pricinpe alle inwoners van de gemeente van ‘s-Hertogenbosh,
van de dichtstbijzijnde steden rondom alsof de steden Breda, Tilburg, Eindhoven
en in het algemeen van de Noord Brabant. Het vergaderingsplaats wordt bepaald
na de eerste officiele vergaderging van het bestuur.
Artikel 5.
5.1 De algemene doel van de vereniging is de oriëntatie, promotie, ontwikkeling en
onderzoek van de Helleense cultuur en specifiek:
Helleense tradities, taal, muziek, keuken en traditionele produkten, theater,
filosophie, schilderkunst, historie e.t.c. De maatschappelijke participatie en
integratie van Hellenen immigranten in Nederland. Samenwerking met gemeenten
en stedenbanden in het kader van het programma “Citizens of Europe”.
5.2 Tevens als doel van de vereniging is de bescherming en inspanningen voor de
democratie, de menselijke rechten en vrijheid van elke persoon alsof het milieu
bescherming want alleboven vermelde worden gedekt van de betekenis van het
idee van Hellenisme.
5.3 Mogelijke manieren om de doel te bereiken :
-Functie van helleense zangkoor, Helleense school, Orthodoxe Kerk
-Helleense muziek feesten en Tentoonstellingen organiseren of deelnemen.
-Publicatie Krant van de vereniging en functie van Radio Omroep van de vereniging
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Titel II – Leden
Artikel 6.
6.1 De vereniging telt bij de oprichting minstens 2 leden.
6.2 De hoedanigheid is niet overdraagbare en eindigt met de dood.
6.3 Indien het aantaal leden daalt tot minder dan 2 leden, wordt de vereniging ontbonden.
Artikel 7.
7.1 De ondergetekende oprichters tellen als leden indien zij het specifieke formulier
“tot lid worden” gaan invullen en ondertekenen.
7.2 De nieuwe leden worden door het bestuur aangenomen. Hiertoe wordt een
verzoek door het kandidaat lid aan het adres van de vereniging worden opgericht.
7.3 De kandidaaten ondertekenen aanvgragings document van de vereniging met
basis vereiste gegevens zoals voornaam, achternaam, adres en communicatie
gegevens.
7.4 Alle gegevens worden beschermd van de vereniging en nooit worden aan derden
gegeven zonder de toestemming van de leden of de kandidaaten.
7.5 De besslising van het bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid; een
eventuele weigeren moet niet worden gemotiveerd.
7.6 Door het aanvaarden van de aanvraag tot lid worden aanvaarden de kandidaten
de statuten van de vereniging.
7.7 De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle
bestuurders en leden van de vereniging hoofdelijk en ondeelbare.
7.8 Als Ereleden worden door de vereniging of van de voorzitter vastgesteld
personen die wonen ver van de vereniging toch zij kunnen samenwerken met de
vereniging zonder hun aanwezigheid. Tevens worden vastgesteld als ereleden
personen die bezit zijn van een belangrijke maatschappelijke rol of personen die
sympathisant zijn van het idee van hellenisme.
7.9 Voor praktische redenen de paragrafen 7.2, 7.3, 7.5 gelden indien de
vereniging heeft bereikt het aantaal van de eerste 100 leden. De eerste 100
aanvragers worden als leden gesteld door het verzorgen aan het bestuur het
aanvragings formulier van de vereniging “tot lid worden” ingevuld met alle
vereiste gegevens en ondertekend.
7.10 De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vereniging
hebben alle bestuursleden van de vereniging. De bestuursleden wordt vermeld op
specifieke document van de vereniging waarop staan hun namen, woonadressen,
communicatie gegevens en hun rol in het bestuur. De vereniging moet deze
document zorgvuldig houden en exemplaren aan alle bestuursleden te verdelen
met prototypen handtekeningen van alle bestuursleden. In het geval van verzoek
van de aansprakelijkheid van de vereniging door openbare diensten, zijn alle
bestuursleden dit document of kopie aan de openbare diensten kenbaar maken of
bezorgen. Het bestuur mag de bestuursleden en elke wijziging van het bestuur als
registratie bij de kamer van koophandel uitvoeren.
Artikel 8.
8.1 De jaarlijkse bijdragen van de leden worden door het bestuur vastgesteld.
8.2 De lidmaatschap is volledig gratis tot een nieuwe beslissing van het bestuur.
Artikel 9.
9.1 Elke lid kan te allen tijden uit de vereniging te treden. Het moet dit schriftelijk
meedelen aan het adres van de vereniging of via email. Erop wordt geen besslising
van de algemene vergadering, van het ontvangen van de betreffende aanmelding
dat geldt automatisch.
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Artikel 10.
10.1 De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen
van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en
kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel
verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of
vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
10.2 Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van
de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doen van de
vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden
Titel III – Bestuur
Artikel 11.
11.1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van ten minste 3 personen die
lid zijn van de vereniging, de officiele bestuur zetels heten:
a)Voorzitter, b)Ondervoorzitter, c)Secretaris, d)Penningmeester, e) afgevaardigde
11.2 De bestuurders mogen bij elkaar beslissen welke rol willen uitvoeren zoals,
Secretaris, Penningmeester e.t.c
11.3 Deze 2 stichtende en ondergetekenden leden op deze statuten worden niet
gesteld als tijdelijke bestuur maar na de oprichting volgt een vergadering van
geïnteresseerden die gaan in het eerst het formulier “tot lid worden” invullen en
ondertekenen en op basis van de kracht van artikel 7, par 7.9 worden gesteld als
officiele leden van de vereniging. Nadien door de verkiezingen gaan de leden de
eerste bestuur vast stellen.
Artikel 12.
12.1 De bestuurders worden voor onbepalde duur door de Algemene Vergadering
benoemd. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen en zijn te allen afzetbaar door
Algemene Vergadering.
12.2 Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder bedraagt dan het
aantal voorgeschreven door art. 11.1 dan het bestuur van de overgebleven leden
mag zo snel mogelijk is een nieuw bestuurder kiezen.
12.3 De ambtstermijn van de eerste bestuur is vijf jaar voor functionaliteitsredenen
in verband met de oprichting en het stabiliseren van de vereniging en daarna elke
drie jaar.
Artikel 13.
13.1 Het bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter.
13.2 De voorzitter is gehouden het bestuur bijeen te roepen op verzoek van twee
bestuurders of van vier leden.
13.3 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of, indien deze afwezig
is, door de oudste aanwezige bestuurder.
13.4 Het bestuur kan slechts beslissen indien tenminste drie van de bestuurders
aanwezig zijn.
13.5 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige
bestuurders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.
Artikel 14.
14.1 Van elke vergadering van het bestuur mogen notulen opgemaakt worden, die
ondertekenen het minstens: de voorzitter en ondervoorzitter of nog een andere
bestuurder.
14.2 De uittreksels die moeten worden overgelegd aan derden worden geldig
ondertekend door de voorzitter en ondervoorzitter of nog een andere bestuurder.
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Titel IV – Algemene Vergadering
Artikel 15.
15.1 De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten
door de voorzitter van het bestuur of, indien deze afwezig is, door de oudste
aanwezige bestuurder. Elk lid beschikt over een stem. Elk lid kan zich door een
ander lid laten vertegenwoordigen.
Artikel 16.
16.1 De algemene vergadering is bevoegd voor:
- Benoeming en afzetting van bestuurders
- Goedkeuring van begroting en rekeningen
- Wijziging van de statuten
- Wijziging van het doel van de vereniging
- Ontbinding van de vereniging
- Bepaling van de bestemming van het vermogen
Artikel 17.
17.1 De vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging
zulks eist of wanneer 5 van de leden hierom verzoeken.
17.2 De oproepingen tot de Algemene Vergadering moet ondertekend zijn door de
voorzitter van het bestuur of door 2 bestuurders of door 3 van de leden.
17.3 Elk lid moet via email of bij gewone brief worden opgeroepen ten minste 14
dagen voor de vergadering. In deze brief worden plaats, dag en uur van de
vergadering vermeld. Elk onderwerp dat zal behandeld worden op de vergadering
moet in deze uitnodiging vermeld staan; zoniet kan het niet worden behandeld.
Artikel 18.
18.1 Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend
worden door de voorzitter en de secretaris of door 2 andere bestuurders.
18.2 De uittreksels die moeten worden overgelegd aan derden worden op dezelfde
wijze ondertekend, of door de meerderheid van de leden van de algemene
vergadering.
Artikel 19.
19.1 De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn
vervanger.
19.2 Een bestuurder mag niet deelnemen aan de stemming waarbij beslist over zijn
afzetting. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid. Na de afzetting
wordt er eventueel gestemd over de aanduiding van een nieuwe bestuurder; dit is
verplicht indien er door de afzetting slechts twee bestuurders overblijven.
19.3 Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien 2/3 van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt kan
een tweede vergadering worden bijeengeroepen; deze zal geldig kunnen
besluiten ongeacht het aantal aanwezigen
19.4 Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede vergadering
19.5 Voor de bekendmaking van de beslissing aan derden moeten alle bestuurders
tekenen
19.6 Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van
alle leden worden besloten.
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Aldus opgemaakt in 3 exemplaren waarvan een exempelaar voor elke partij en een
voor de documentendatabase van de vereniging
Te Den Bosch, 25 Maart 2020

De stichtende leden :

Christos Orfanopoulos

(31-10-1986)

Tel +31 651646440
(Chauffeur)
..................................

Iosif G. Poursanidis

(01-11-1979)

Tel +31 626008589
( Psycholoog)
..................................

Helleense Gemeenschap 's-Hertogenbosch

25-03-2020
www.helleense-gemeenschap-denbosch.eu
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