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Doorlopende tekst van de statuten van
Vereniging van Beeldende Kunstenaars "Schilderkundig
Genootschap Pulchri Studio", gevestigd te 's-Gravenhage,
zoals deze luiden na de gedeeltelijke statutenwijziging,
vastgelegd bij akte op 19 december 2006 verleden voor
Mr H. Matzinger, notaris gevestigd te 's-Gravenhage.

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De vereniging, in achttienhonderd zevenenveertig opgericht, draagt de naam:
Vereniging van beeldende kunstenaars "Schilderkundig Genootschap Pulchri
Studio".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
DOEL
ARTIKEL 2
De vereniging: Vereniging van beeldende kunstenaars "Schilderkundig Genootschap Pulchri
Studio", hierna verder genoemd: het Genootschap, heeft ten doel de bevordering van de
beeldende kunsten alsmede de bevordering van de artistieke en maatschappelijke belangen
van haar kunstenaar-leden.
MIDDELEN
ARTIKEL 3
1. Het Genootschap tracht het doel te bereiken door:
a. het houden of doen houden van tentoonstellingen en het geven van gelegenheid
tot het gemeenschappelijk werken;
b. het gebruik van het gebouw "Pulchri Studio" en zijn inrichting aan het Lange
Voorhout 15 en Hoge Nieuwstraat 16 te 's-Gravenhage;
c. het onderhouden en zo mogelijk uitbreiden van een kunstverzameling;
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d. alle andere ten dienste staande middelen.
2. De geldmiddelen van het Genootschap bestaan uit:
a. contributies;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. donaties;
d. subsidies;
e. alle andere baten en inkomsten.
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
BOEKJAAR
ARTIKEL 4
Het Genootschapsjaar valt samen met het kalenderjaar.
LEDEN EN VERGADERINGEN
ARTIKEL 5
LEDEN EN VERGADERINGEN
ARTIKEL 5
1. Het Genootschap kent de navolgende categoriën leden:
a. kunstenaar-leden: beeldende kunstenaars;
b. kunstlievende leden: natuurlijke personen die aan bepaalde, door het bestuur vast
te stellen activiteiten van het Genootschap kunnen deelnemen en die volledig de
doelstellingen van het Genootschap onderschrijven;
c. categorale kunstlievende leden: natuurlijke personen, die behoren tot een andere
kunstdiscipline (musici, acteurs, dansers, auteurs) en die aan bepaalde, door het
bestuur vast te stellen activiteiten van het genootschap kunnen deelnemen en die
volledig de doelstelling van het Genootschap onderschrijven;
d. leden van verdienste: personen, die op uitnemende wijze de doelstellingen van het
Genootschap hebben bevorderd;
e. ereleden: beeldend kunstenaars, die op uitnemende wijze een bijdrage leveren of
hebben geleverd aan de bevordering van de beeldende kunsten.
2. Het Genootschap kent de navolgende Algemene vergaderingen:
a. Algemene Ledenvergadering, bestaande uit de kunstenaar-leden;
b. Gecombineerde Algemene vergadering, bestaande uit de kunstenaar-leden, de
kunstlievende leden, de categorale kunstlievende leden, de leden van verdienste en
de ereleden.
TOELATING LEDEN-KUNSTENAAR
ARTIKEL 6
1. Kunstenaar-leden worden langs de weg van ballotage door het bestuur van het
Genootschap toegelaten dan wel op uitnodiging van het bestuur. Om kunstenaar-lid te
kunnen worden moet men achttien jaar of ouder zijn.
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2.
3.

Het bestuur wordt geadviseerd door de ballotagecommissie.
Het voornemen van het bestuur wordt aan alle kunstenaar-leden en kunstlievende
leden meegedeeld. Gedurende een termijn van vier weken wordt elk lid in de
gelegenheid gesteld tegen de kandidatuur op andere dan artistieke gronden schriftelijk
bezwaar te maken bij het bestuur.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN KUNSTENAAR-LEDEN
ARTIKEL 7
1. Ieder kunstenaar-lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de
Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
2. Kunstenaar-leden hebben onder door de Algemene Ledenvergadering of het bestuur te
stellen voorwaarden het recht:
a. in te zenden op de door het Genootschap te houden reglementaire
tentoonstellingen;
b. gebruik te maken van de mogelijkheid van het tekenen naar levend model;
c. van toegang tot de sociëteit, de van het Genootschap uitgaande feesten en andere
bijeenkomsten en alle openingen van tentoonstellingen, die in het gebouw van het
Genootschap worden gehouden.
SCHORSING KUNSTENAAR-LID
ARTIKEL 8
1. Het bestuur is bevoegd een kunstenaar-lid te schorsen voor een periode van ten
hoogste één maand in geval het kunstenaar-lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen dan wel gedragingen het belang van
het Genootschap in ernstige mate heeft geschaad.
2. Gedurende de periode dat een kunstenaar-lid is geschorst, kunnen de aan het
lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
EINDE LIDMAATSCHAP KUNSTENAAR-LID
ARTIKEL 9
1. Het lidmaatschap van een kunstenaar-lid eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het kunstenaar-lid;
c. door opzegging namens het Genootschap;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het kunstenaar-lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een Genootschapsjaar door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de
eerste december van het lopende Genootschapsjaar in het bezit van de secretaris moet
zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende Genootschapsjaar. Het lidmaatschap kan door opzegging
onmiddellijk worden beëindigd indien van het kunstenaar-lid redelijkerwijs niet gevergd
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kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens het Genootschap kan tegen het einde van het
lopende Genootschapsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het kunstenaar-lid, na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december van dat jaar niet ten volle aan
zijn financiële verplichtingen jegens het Genootschap heeft voldaan, alsmede wanneer
het kunstenaar-lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld worden. De opzegging door het bestuur kan
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van het Genootschap niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt met opgave van redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
kunstenaar-lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het Genootschap
handelt of het Genootschap op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt
door het bestuur dat het betrokken kunstenaar-lid ten spoedigste van het besluit met
opgave van reden(en) in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het kunstenaar-lid geschorst.
Het besluit van het bestuur tot ontzetting kan door de Algemene Ledenvergadering met
ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen worden te niet gedaan.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN KUNSTLIEVENDE LEDEN
ARTIKEL 10 A
1. Zij die kunstlievend lid wensen te worden moeten door een kunstenaar-lid of een
kunstlievend lid bij het bestuur worden voorgedragen.
2. Het voornemen van het bestuur wordt aan alle kunstenaar-leden en kunstlievende
leden meegedeeld. Gedurende een termijn van vier weken wordt elk lid in de
gelegenheid gesteld tegen de kandidatuur bezwaar te maken bij het bestuur.
3. Kunstlievende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen
bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. Kunstlievende leden, als ook derden kunnen onder door het bestuur te stellen
voorwaarden in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan het tekenen naar
levend model.
5. Ieder kunstlievend lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de
Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN CATEGORAAL-KUNSTLIEVENDE LEDEN
ARTIKEL 10 B
1. Zij die categoraal kunstlievend lid wensen te worden, kunnen dit kenbaar maken aan
het bestuur, waarna zij door het bestuur kunnen worden voorgedragen om categoraal
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kunstlievend lid te worden.
2. Het voornemen van het bestuur wordt aan alle kunstenaar-leden en kunstlievende
leden meegedeeld. Gedurende een termijn van vier weken wordt elk lid in de
gelegenheid gesteld tegen de kandidatuur bezwaar te maken bij het bestuur.
3. Categorale kunstlievende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die,
welke hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. Categorale kunstlievende leden, als ook derden kunnen onder door het bestuur te
stellen voorwaarden in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan het tekenen
naar levend model.
5. Ieder categoraal kunstlievend lid geniet een reductie van vijfendertig procent (35 %) op
de jaarlijkse door (gewone) kunstlievende leden te betalen contributie, waarvan het
bedrag door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
EINDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN KUNSTLIEVENDE LEDEN EN CATEGORAAL
KUNSTLIEVENDE LEDEN
ARTIKEL 11
1. De rechten en verplichtingen van een kunstlievend lid en categoraal kunstlievend lid
kunnen wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens, dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende Genootschapsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. De opzegging namens het Genootschap kan alleen geschieden wanneer het
kunstlievende lid of categoraal kunstlievend lid zich schuldig maakt aan wangedrag of
hij zijn financiële verplichtingen jegens het Genootschap niet nakomt. De opzegging
namens het Genootschap geschiedt door het bestuur.
3. Overigens is het bepaalde in artikel 8 en artikel 9, lid 2, 3 en 4 van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat de betrokkene in beroep kan gaan bij de
Gecombineerde Algemene vergadering.
LEDEN VAN VERDIENSTE EN ERELEDEN
ARTIKEL 12
1. Benoeming tot lid van verdienste geschiedt door de Gecombineerde Algemene
Vergadering op voordracht van het bestuur of op voordracht van vijfentwintig
kunstenaar-leden en/of kunstlievende leden. De laatste voordracht dient met redenen
omkleed, ten minste één maand van tevoren schriftelijk bij het bestuur te worden
ingediend.
2. Benoeming tot erelid geschiedt door de Algemene Ledenvergadering op Voordracht
van het bestuur.
3. Waren de leden van verdienste of de ereleden reeds kunstenaar-lid van het
Genootschap dan blijven zij de rechten van de kunstenaar-leden genieten, anders
genieten zij dezelfde rechten als de kunstlievende leden.
4. Ieder lid van verdienste betaalt jaarlijks een contributie, gelijk aan de helft van de
jaarlijkse contributie voor de kunstlievende leden.
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5. Ereleden betalen geen contributie.
BESTUUR
ARTIKEL 13
1. Het bestuur bestaat uit zeven leden en in meerderheid uit kunstenaar-leden. Ten minste
één lid is kunstlievend lid. De voorzitter is kunstenaar-lid.
2. Leden van het bestuur worden telkens voor een periode van drie jaar benoemd door de
Algemene Ledenvergadering, waarin ten minste een/tiende van het aantal kunstenaarleden aanwezig is.
3. Indien dit quorum niet aanwezig is heeft de benoeming plaats in de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering, ongeacht het aantal dan aanwezige kunstenaar-leden.
Deze vergadering dient uiterlijk veertien dagen na de hiervoor bedoelde vergadering
gehouden te worden.
4. Het bestuur stelt een niet-bindende voordracht op.
5. Het bestuur stelt de kunstenaar-leden ten minste vier weken voor de Algemene
Ledenvergadering, waarin de bestuursbenoeming aan de orde is, schriftelijk van de
voordracht op de hoogte.
6. Ten minste tien kunstenaar-leden kunnen voor elke vacature een tegenkandidaat
voordragen. Een dergelijke voordracht dient uiterlijk veertien dagen na verzending van
de kennisgeving, bedoeld in het vijfde lid, schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend.
7. Zowel de voorgedragen kandidaat als de voordragende kunstenaar-leden dienen ten
minste één jaar lid te zijn van het Genootschap.
8. Een aftredend lid van het bestuur kan ten hoogste éénmaal terstond worden
herbenoemd.
9. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de Algemene
Ledenvergadering in functie benoemd.
De voorzitter kan aansluitend aan zijn eerste benoeming voor drie jaar nog eenmaal
voor drie jaar worden herbenoemd. Herbenoeming als voorzitter is niet mogelijk indien
de voorzitter voorafgaand aan zijn eerste benoeming tot voorzitter langer dan één
benoemingstermijn van drie jaar lid van het bestuur is geweest.
10 De leden van het bestuur wijzen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan; zij
kunnen uit hun midden een plaatsvervangend secretaris en een plaatsvervangend
penningmeester aanwijzen.
11 Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden
geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
12 Het bestuur kan om dringende redenen een lid van het bestuur schorsen in afwachting
van het besluit van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
13 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van het Genootschap;
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b. door bedanken;
c. door periodiek aftreden.
BESTUURSVERGADERINGEN
ARTIKEL 14
1. Het bestuur vergadert als regel eenmaal per maand en verder zo dikwijls als de
voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit verlangen.
2. De bijeenroeping van een vergadering van het bestuur geschiedt schriftelijk onder
opgaaf van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste acht dagen.
3. Toegang tot de vergadering hebben niet geschorste leden van het bestuur, alsmede zij,
die - op voorstel van de voorzitter - door de ter vergadering aanwezige leden van het
bestuur worden toegelaten.
BESLUITVORMING
ARTIKEL 15
1. Ieder niet geschorst lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
2. Alle bestuursbesluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, uitgebracht in een vergadering
waarin ten minste de meerderheid van het aantal leden van het bestuur tegenwoordig
is. Is in deze vergadering niet ten minste de meerderheid van het aantal leden van het
bestuur tegenwoordig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze
tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige leden van het bestuur
rechtsgeldig worden besloten, mits met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
3. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een
besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige
leden van het bestuur.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Alle
stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft de verkiezing van een persoon, kan
een lid van het bestuur verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende gesloten stembriefjes.
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch rechtsgeldige besluiten worden
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen
en mits alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn.
7. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
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voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van het
bestuur dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Een dergelijk besluit is slechts
geldig indien alle leden van het bestuur - schriftelijk - ten gunste van het desbetreffende
voorstel hun stem hebben uitgebracht.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden
een relaas opgemaakt dat, na ondertekening door de voorzitter, bij de notulen wordt
gevoegd. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de
eestvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt
vermeld.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
ARTIKEL 16
1. Tot de taak van het bestuur behoort het besturen van het Genootschap en het beheren
van zijn eigendommen en bezittingen.
2. Het bestuur is bevoegd zich te doen bijstaan door commissies voor het geven van advies
of het verlenen van bijstand, respectievelijk onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen of commissies, die door het
bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd:
a. te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen;
b. te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij het Genootschap zich
verbindt als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, zich voor een derde sterk maakt
of zich verbindt tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor
het besluiten tot:
a. het aangaan van geldleningen, zowel die ten behoeve als die ten laste van het
Genootschap;
b. het voeren van processen met uitzondering van die ter incassering van eenvoudige
vorderingen, alsmede het doen leggen van beslagen en het voeren van kort
gedingen.
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5.

Voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen met een structureel
karakter, die tot een overschrijding van de begroting leiden, behoeft het bestuur vooraf
de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
6. Voor besluiten van het bestuur tot het verstrekken van goedkeuring van het
Genootschap als overigens in de statuten van de stichting: Stichting Monument "Pulchri
Studio" en in de statuten van de stichting: Stichting Exploitatie "Pulchri Studio" staat
omschreven en voor benoemingen van leden van het bestuur van de stichting: Stichting
Monument "Studio Pulchri", is de voorafgaande goedkeuring van de Algemene
Ledenvergadering vereist. Daaraan voorafgaand wordt het voorstel tot het verlenen van
goedkeuring, indien het de stichting: Stichting Exploitatie "Pulchri Studio" betreft, ter
bespreking voorgelegd aan de Gecombineerde Algemene vergadering.
7. Op het ontbreken van de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde goedkeuring kan door en tegen
derden geen beroep worden gedaan.
8. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden,
onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.
DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 17
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt het Genootschap. Daarnaast kan het
Genootschap vertegenwoordigd worden door hetzij de voorzitter tezamen met de
secretaris, hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester. Onder voorzitter,
secretaris en penningmeester worden tevens de plaatsvervangers van deze
functionarissen verstaan.
BEGROTING, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
ARTIKEL 18
1. Het bestuur brengt jaarlijks in een Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en
legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Daarbij wordt
tevens het verslag van de financiële commissie overgelegd.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks een begroting van baten en lasten op te maken,
eventueel vergezeld van een beleidsplan en die vóór de aanvang van het jaar, waarop zij
betrekking hebben, ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voor te
leggen. Bij de begroting wordt tevens een advies van de financiële commissie
overgelegd.
3. De bescheiden, genoemd in lid 1 en 2, liggen gedurende tenminste veertien dagen vóór
de vergadering op het bureau van het Genootschap ter inzage voor kunstenaar-leden.
Hiervan wordt schriftelijk kennis gegeven.
4. De controle over het geldelijk beheer van het Genootschap wordt opgedragen aan een
registeraccountant.
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5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 1 ten minste zeven jaar te bewaren.
FINANCIËLE COMMISSIE
ARTIKEL 19
1. Het Genootschap kent een financiële commissie. Deze commissie heeft tot taak een
periodieke controle uit te oefenen op de financiële verslaggeving, het beheer van het
vermogen en de wijze waarop de geldmiddelen worden beheerd. Zij heeft daartoe het
recht op inzage in alle boeken en bescheiden van het Genootschap. Zij kan rechtstreeks
in overleg treden met het bestuur en, gehoord het bestuur, de registeraccountant als
bedoeld in artikel 18, lid 4.
2. Alvorens het bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan de Algemene
Ledenvergadering wordt deze voorgelegd aan de financiële commissie, die haar
desgewenst van een advies voorziet.
3. De financiële commissie kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
4. De commissie kan, uitsluitend binnen haar taakstelling, het bestuur verzoeken een
Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van vier weken, waarin
punten - de commissie aangaande - kunnen worden behandeld. Bij in gebreke zijn van
een dergelijke oproep door het bestuur binnen een termijn van zes weken na het
verzoek daartoe is de commissie bevoegd zelf een Algemene Ledenvergadering bijeen
te roepen.
5. De leden van de commissie worden voor een periode van drie jaar benoemd door de
Algemene Ledenvergadering. De commissie bestaat uit twee kunstenaar-leden en drie
kunstlievende leden.
Het bepaalde in artikel 13, lid 4 tot en met lid 8, is van overeenkomstige toepassing.
6. De leden van de commissie mogen geen zitting hebben in het bestuur of andere
commissies, dan wel in het bestuur van de stichting: Stichting Monument "Pulchri
Studio" of het bestuur van de stichting: Stichting Exploitatie "Pulchri Studio".
OVERIGE COMMISSIES EN COMMISSARIS
ARTIKEL 20
1. Ter advisering van het bestuur zijn er verder de volgende commissies en commissaris :
a. de commissie van de tentoonstellingen, bestaande uit de voorzitter en zes leden,
van wie er twee wel en vier geen zitting hebben in het bestuur, alsmede twee
plaatsvervangende leden, geen zitting hebbend in het bestuur. De voorzitter is een
kunstenaar-lid en wordt benoemd door en uit het bestuur van het Genootschap, de
leden door de Algemene Ledenvergadering;
b. de ballotagecommissie voor de toelating van kunstenaar-leden, bestaande uit de
voorzitter en zes leden, alsmede twee plaatsvervangende leden. De voorzitter is
een kunstenaar-lid en wordt benoemd door en uit het bestuur van het
Genootschap, de leden door de Algemene Ledenvergadering. De commissie wordt
zodanig samengesteld dat de verschillende stromingen en uitingsvormen in de
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beeldende kunst daarin zoveel mogelijk tot hun recht komen;
c. de sociëteitscommissie, bestaande uit de voorzitter en tenminste vier leden, van
wie er bij voorkeur twee kunstenaar-lid en tenminste twee kunstlievend lid zijn. De
voorzitter wordt benoemd door en uit het bestuur van het Genootschap, de leden
door de Gecombineerde Algemene vergadering;
d. een commissaris over de tekenzalen, alsmede een plaatsvervangend commissaris,
te benoemen door de Algemene Ledenvergadering.
2. De leden van de tentoonstellingscommissie en van de sociëteitscommissie en de
commissaris worden benoemd voor een periode van drie jaar. De leden van de
ballotagecommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar.
3. Het bestuur stelt voor de te benoemen leden van de commissies en de commissaris
niet-bindende voordrachten op.
4. Het bestuur stelt de kunstenaar-leden ten minste vier weken voor de Algemene
Ledenvergadering, respectievelijk de kunstenaar-leden en de kunstlievende leden ten
minste één maand voor de Gecombineerde Algemene vergadering, waarin de
benoeming van commissies en/of commissaris aan de orde zijn, schriftelijk van de
voordracht in kennis.
5. Bij benoeming(en) van commissies en/of commissaris door de Algemene
Ledenvergadering kunnen ten minste tien kunstenaar-leden en bij benoeming(en) van
commissies en/of commissaris door de Gecombineerde Algemene vergadering kunnen
ten minste vijftien kunstenaar-leden en/of kunstlievende leden voor elke vacature een
tegenkandidaat stellen. Een dergelijke voordracht dient uiterlijk veertien dagen na
verzending van de kennisgeving, bedoeld in het vierde lid, schriftelijk bij het bestuur te
zijn ingediend.
6. Zowel de voorgedragen kandidaat als de voordragende kunstenaar-leden en/of
kunstlievende leden dienen ten minste één jaar lid te zijn van het Genootschap.
7. a. Behoudens de leden van de ballotagecommissie zijn een aftreden commissielid of
commissaris ten hoogste éénmaal herbenoembaar.
b. Het rooster van aftreden van de leden van de ballotagecommissie wordt zodanig
samengesteld, dat elk jaar de helft van het aantal aftredend is.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
ARTIKEL 21
1. Binnen zes maanden na afloop van elk Genootschapsjaar wordt een Algemene
Ledenvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit
en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van
zijn in het afgelopen Genootschapsjaar gevoerd beheer. Goedkeuring door de
Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot decharge.
2. Behalve de in het eerste lid bedoelde Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar ten
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minste nog één Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de begroting en
eventueel het beleidsplan voor het eerstvolgende Genootschapsjaar worden
vastgesteld en de leden van het bestuur en de verschillende commissies, alsmede de
afzonderlijke commissaris worden benoemd.
ARTIKEL 22
1. Het bestuur roept met inachtneming van een termijn van tien dagen de Algemene
Ledenvergadering bijeen door een aan alle kunstenaar-leden te zenden schriftelijke
mededeling.
2. Behalve de in artikel 21 bedoelde vergaderingen wordt een Algemene
Ledenvergadering gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo
dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht
door ten minste vijftien kunstenaar-leden.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze, waarop het bestuur de
Algemene Ledenvergadering bijeenroept.
ARTIKEL 23
1. Alle kunstenaar-leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de Algemene
Ledenvergadering. Een geschorst kunstenaar-lid heeft toegang tot de vergadering
waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te
voeren. Een kunstenaar-lid is niet bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
gemachtigde.
2. Leden van het bestuur, niet zijnde kunstenaar-lid, hebben eveneens toegang tot de
Algemene Ledenvergadering en hebben aldaar stemrecht. Een lid van het bestuur is
evenmin bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een gemachtigde.
3. Leden van de financiële commissie, van het bestuur van de stichting: Stichting
Monument "Pulchri Studio" en van het bestuur van de stichting: Stichting Exploitatie
"Pulchri Studio", voor zover niet zijnde kunstenaar-lid, hebben eveneens toegang tot de
Algemene Ledenvergadering. Zij hebben geen stemrecht.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van
stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Bij stemming over personen is hij benoemd, die de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid
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verkrijgt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het
grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die
bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Ingeval meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor de
tweede stemming in aanmerking komen, wordt door een tussenstemming beslist,
welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen. Indien bij die
herstemming de stemmen staken beslist het lot.
7. Onder uitgebrachte stemmen worden in deze statuten verstaan geldig uitgebrachte
stemmen.
8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid wordt betwist,
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
9. Van een Algemene Ledenvergadering worden door een door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een
volgende Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld.
GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24
1. Ten minste eenmaal per Genootschapsjaar en voorafgaand aan een Algemene
Ledenvergadering wordt een Gecombineerde Algemene vergadering gehouden ter
bespreking en behandeling van zaken, de sociëteit betreffende. Tot deze vergadering
hebben zowel de niet geschorste kunstenaar-leden als de niet geschorste kunstlievende
leden toegang. Beide categorieën leden hebben stemrecht over alle zaken, die
besluitvormend aan de orde worden gesteld.
2. In deze vergadering worden de leden van de sociëteitscommissie, als bedoeld in artikel
20 lid 1 sub c, benoemd.
3. De ontwerpbegroting, het ontwerpbeleidsplan, het jaarverslag en de rekening met het
advies of het verslag van de financiële commissie, worden voorafgaand aan de
behandeling in de Algemene Ledenvergadering, aan de Gecombineerde Algemene
vergadering ter bespreking voorgelegd. De vaststelling of de goedkeuring ervan zijn
voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering.
4. Het bestuur roept met inachtneming van een termijn van tien dagen de Gecombineerde
Algemene vergadering bijeen door een aan alle kunstenaar-leden en alle kunstlievende
leden te zenden schriftelijke mededeling.
WIJZIGING STATUTEN
ARTIKEL 25
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1.

Wijziging van deze statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de Algemene
Ledenvergadering, die daartoe is opgeroepen met de mededeling, dat daarin een
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen, ten kantore van het Genootschap voor de kunstenaar-leden
ter inzage leggen.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een Algemene
Ledenvergadering, waar ten minste twee/derde van het totaal aantal kunstenaar-leden
aanwezig is met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.
4. Bij gebreke van het in lid 3 genoemde quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige kunstenaar-leden tot wijziging van de statuten worden besloten op een
binnen zes weken te houden tweede Algemene Ledenvergadering met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur dan
wel een door de Algemene Ledenvergadering gemachtigd persoon bevoegd, onder
overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.
ONTBINDING
ARTIKEL 26
1. Het Genootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 25, leden 1 tot en met 4, is van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij het besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen
geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene
Ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van het
Genootschap overeenstemmen.
4. Na ontbinding blijft het Genootschap voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
zijn vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die
van het Genootschap uitgaan, worden dan aan zijn naam toegevoegd de woorden "in
liquidatie".
REGLEMENTEN
ARTIKEL 27
1. De Algemene Ledenvergadering kan - al dan niet op voorstel van het bestuur - een
huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen en wijzigen.
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2.

De reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze
statuten.
INWERKINGTREDEN
ARTIKEL 28
De bepalingen inzake de benoeming van leden van het bestuur en commissies, alsmede de
commissaris over de tekenzalen, vinden voor het eerst toepassing in de Algemene
Ledenvergadering, waarin zij met ingang van een januari tweeduizend zeven worden
benoemd.
OVERGANGSBEPALING
ARTIKEL 29
Het lid van het bestuur, dat op één januari tweeduizend zeven minder dan twee perioden van
drie jaar als voorzitter heeft gefunctioneerd, kan voor een zodanige periode worden
herbenoemd, dat zijn zittingsperiode als voorzitter niet langer is dan zes aaneengesloten
jaren. Het bepaalde in artikel 13 lid 9 is op dit lid niet van toepassing.
INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
ARTIKEL 30
1. Het bestuur is verplicht het Genootschap te doen inschrijven in het daartoe bestemde
register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken en een authentiek
afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de
statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
2. Het bestuur zorgt er voor dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam,
de voornamen en de woonplaats van de leden van het bestuur en van andere personen,
die het Genootschap kunnen vertegenwoordigen.
SLOTBEPALING
ARTIKEL 31
Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of
de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

