Statuten van de Kameraadschappij
Artikel 1: Naam en zetel
De vereniging draagt de naam: ‘de Kameraadschappij’ en heeft haar zetel in Groningen.
Artikel 2: Organen
1. De vereniging wordt gevormd door kameraadschappen en wordt voorgezeten door het
secretariaat. Een kameraadschap is een sociale vrijetijdsorganisatie die behoort tot de
Kameraadschappij.
2. De vereniging bestaat uit: leden zoals nader beschreven in artikel 5; de
kameraadschappen, zoals nader omschreven in artikel 9; de Landdag, zoals nader
omschreven in artikel 10; het secretariaat, zoals nader omschreven in artikel 11.
3. De kameraadschappen worden voortgestuurd door de leden; de leden vormen de
Landdag; zowel de leden als het secretariaat zijn ondergeschikt aan de Landdag.
Artikel 3: Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel het smeden van solidariteit onder de arbeidersklasse,
het fysiek en mentaal verheffen van de arbeidersklasse en het verspreiden van het
socialistisch gedachtegoed.
2. Het socialistisch gedachtegoed dat de vereniging uitdraagt kenmerkt zich
door;
a radicale democratie;
b internationalisme;
c sociale revolutie;
d de onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse.
3. De vereniging tracht het doel te bereiken door:
a het organiseren van activiteiten voor en door de arbeidersklasse;
b alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn, het een en ander in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4: Duur
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
3. Het kalenderjaar is tevens boekjaar.
Artikel 5: Participatie
1. Het staat iedereen vrij te participeren in de activiteiten van de Kameraadschappij, tenzij
het secretariaat of de Landdag op redelijke gronde een persoon participatie ontzegt.
a redelijke gronde betekent hier onder andere het vormen van een reëel gevaar voor
het welzijn van andere participanten;
b het actief bestrijden van de doelstellingen van de vereniging en/of de vereniging
zelf, of ideeën aanhangen die haaks op de verenigingsdoelstellingen staan
2. Lid worden van de Kameraadschappij kan iedereen die
a de statuten van de vereniging accepteert
b de ideologische grondslag van de vereniging accepteert
c het doel van de vereniging zoals vastgesteld in artikel 1 accepteert
d voldoet aan de contributieplicht zoals vastgesteld door de Landdag

3. Alle leden moeten zich schikken aan de besluiten van de Landdag zoals beschreven in
artikel 2. Alle leden hebben het recht hun mening kenbaar te maken op de Landdag en in de
overige interne en externe publicaties die in deze behoefte voorzien.
Artikel 6: Schorsing lidmaatschap
1. Het secretariaat en de Landdag zijn bevoegd om met een meerderheid van tweederde
van de stemmen een lid te schorsen indien het lid:
a zonder toestemming van de penningmeester voor langer dan drie maanden niet
aan zijn betaalplicht heeft voldaan;
b door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate
schaadt dan wel heeft geschaad;
c het welzijn van andere participanten bedreigt dan wel heeft bedreigd.
2. Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan het
betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen. Een schorsing
die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontzetting uit of een besluit
tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging vervalt door het verloop van die
termijn.
4. Een geschorst lid kan in beroep gaan bij een neutrale geschillencommissie die een
oordeel zal vellen. Zowel het lid als het secretariaat kunnen in beroep op de eerstvolgende
Landdag over dit oordeel.
5. Een schorsing, ontzetting, opzegging of beroep wordt op de eerstvolgende Landdag
geëvalueerd indien het betreffende lid dit wenst, waarbij de eerste handeling van de
Landdag zal zijn om te beslissen over het geschorste lid. Hierbij hebben alle betrokken
partijen het recht zich uit te spreken en wordt het besluit van schorsing, ontzetting of
opzegging bekrachtigd of verworpen.
Artikel 7: Beëindiging lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a door overlijden van het lid;
b door opzegging door het lid;
c door opzegging door de vereniging;
d door ontzetting.
2. Opzegging door het lid – welke opzegging met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden –
geschiedt door een schriftelijke mededeling aan het secretariaat.
3. De vereniging kan het lidmaatschap van een participant opzeggen – welke opzegging met
onmiddellijke ingang kan plaatsvinden – indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
eisen welke door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld zoals uiteengezet in
artikel 5. De opzegging geschiedt op verzoek van de Landdag, óf op eigen initiatief van het
secretariaat zelf. Het besluit tot opzegging wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk
medegedeeld aan het betrokken lid met opgave van reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien:
a het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt;
b het lid het welzijn van andere leden bedreigt.
5. Ontzetting geschiedt door de Landdag of het secretariaat met een meerderheid van ten

minste tweederde van de stemmen. Het besluit tot ontzetting wordt zo spoedig mogelijk
schriftelijk medegedeeld aan het betrokken met opgave van reden(en).
6. Een uit het lidmaatschap ontzet persoon kan in beroep gaan bij een neutrale
geschillencommissie die een oordeel zal vellen. Zowel de persoon in kwestie als het
secretariaat kunnen in beroep op de eerstvolgende Landdag over dit oordeel.
7. Een opzegging of ontzetting door het secretariaat wordt op de eerstvolgende Landdag
geëvalueerd indien het betreffende lid dit wenst, waarbij de eerste handeling van de
Landdag zal zijn om te beslissen over besluit. Hierbij wordt het besluit van ontzetting of
opzegging bekrachtigd of verworpen.
8. Het beëindigen van het lidmaatschap sluit een persoon niet automatisch uit van passieve
participatie aan activiteiten van de vereniging.
Artikel 8: Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a contributies;
b verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, schenkingen;
c andere baten.
2. Elk lid is verplicht om de contributie te betalen zoals deze wordt vastgesteld door de
Landdag. Dispensatie kan in speciale gevallen onderhandeld worden, maar moet altijd
goedgekeurd worden door het secretariaat.
Artikel 9: Het Kameraadschap
1. Inrichting:
a de basis van de vereniging wordt gevormd door het kameraadschap;
b kameraadschappen worden gevormd op basis van de aspecten van het thema
waaromheen zij activiteiten organiseren. Binnen hun verantwoordelijke werkgebied
opereren ze zelfstandig;
c de activiteiten van een kameraadschap worden bepaald en georganiseerd door de
leden, binnen de vastgestelde grenzen van dat kameraadschap;
d een kameraadschap opereert in principe op landelijk niveau, maar de leden
kunnen in samenspraak met het secretariaat bij voldoende belangstelling besluiten
om regiogroepen op te zetten voor lokale activiteiten. Regiogroepen functioneren
tevens zelfstandig;
e de leden kunnen in samenspraak met het secretariaat bij voldoende belangstelling
besluiten om een werkgroep op te zetten dat zich verder specificeert in een
onderdeel van het thema waar een kameraadschap zich op focust.
I. werkgroepen worden gevormd door (een deel van) de leden van een
overkoepelende kameraadschap, functioneren zelfstandig en organiseren
activiteiten binnen de kaders van het aspect waar zij zich op richten.
f tussen Landdagen in beslist het secretariaat omtrent:
I. de oprichting van een (nieuw) kameraadschap, mits daartoe schriftelijk
verzocht door leden conform de supplementaire reglementen waarin deze
voorwaarden uiteen gezet zijn;
II. de begrenzing van het aspect waar een kameraadschap zich op richt, in
samenspraak met de leden die de oprichting van het nieuwe kameraadschap
schriftelijk verzochten;
III. de schorsing of opheffing van een kameraadschap, indien deze niet meer

aan de in dit artikel gestelde taken en eisen voldoet.
IV. de opheffing van een regiogroep, indien deze niet meer aan de in dit
artikel gestelde taken en eisen voldoet.
V. de opheffing van een werkgroep, indien deze niet meer aan de in dit artikel
gestelde taken en eisen voldoet.
VI. andere acute zaken zoals die elders beschreven staan in de
statuten.
2. Werkzaamheden:
a het kameraadschap, de regiogroep en de werkgroep dragen zorg voor het
organiseren van de activiteiten in het kader van het thema waar zij zich op richten en
voeren de besluiten van de Landdag uit, alsook de opdrachten van het secretariaat in
zoverre zij in lijn liggen met de besluiten van de Landdag.
3. Schorsing en opheffing van een kameraadschap, regiogroep of werkgroep:
a het secretariaat is bevoegd om een geheel kameraadschap, regiogroep of
werkgroep te schorsen of op te heffen indien het kameraadschap:
I. in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of;
II. de vereniging op opzettelijke wijze benadeelt.
b het besluit tot schorsing of opheffing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk
medegedeeld aan de leden van het desbetreffende kameraadschap, regiogroep of
werkgroep en aan de Landdag;
c een schorsing van een kameraadschap, regiogroep of werkgroep die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opheffing van het desbetreffende
kameraadschap genomen door het secretariaat, vervalt door het verloop van die
termijn.
d een schorsing of ontzetting van een kameraadschap, regiogroep of werkgroep door
het secretariaat wordt op de eerstvolgende Landdag geëvalueerd, waarbij de eerste
handeling van de Landdag zal zijn om te beslissen over besluit. Hierbij wordt het
besluit van schorsing of ontzetting bekrachtigd of verworpen.
Artikel 10: De Landdag
1. Inrichting:
a de Landdag is het hoogste gezag binnen de vereniging;
b de Landdag is toegankelijk voor alle leden;
c gasten kunnen op uitnodiging van leden met goedkeuring van het secretariaat
aanwezig zijn. Gasten hebben spreekrecht maar geen stemrecht.
2. Werkzaamheden:
De Landdag draagt zorg voor:
a het bespreken van de algemene stand van zaken in de vereniging en het
vaststellen van de algemene koers van de vereniging en neemt besluiten ter zake; b
het uit zijn midden benoemen van een secretariaat;
c het uit zijn midden benoemen van een kascontrolecommissie die op de
eerstvolgende Landdag verslag doet over de rekening en verantwoording van de
tussenliggende periode;
d het vaststellen van de door de individuele leden aan de vereniging te betalen
contributie;
e het vaststellen van de begroting;

f de Landdag fungeert als beroepsorgaan in de zin van artikel 16 van deze
statuten.
3. Vorm van de Landdag:
a binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt de Landdag georganiseerd
door het secretariaat. Het secretariaat brengt op de Landdag een jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over de gevoerde koers. Het legt de balans
en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Landdag
voor;
b Landdagen worden bijeengeroepen door het secretariaat, met inachtneming van
een termijn van minimaal zeven dagen;
c Landdagen kunnen worden bijeengeroepen door een schriftelijke verzoek van
tenminste 10% van de leden van de vereniging;
d na ontvangst van een verzoek als in de laatste zinsnede van lid 3 sub d bedoeld, is
het secretariaat verplicht tot bijeenroeping van een bijzondere Landdag die binnen
vier weken na voormelde ontvangst moet plaatsvinden. Indien aan het verzoek tot
bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het secretariaat werd ontvangen
geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen
overgaan op de wijze waarop het secretariaat de Landdag bijeenroept.
4. Besluitvorming:
a aan het begin van de Landdag wordt onder toezicht van het secretariaat uit de
aanwezige leden een dagvoorzitter, notulist en toezichthouder gekozen, die de
Landdag voorzitten;
b van het in de Landdag verhandelde wordt namens het secretariaat verslag
opgemaakt;
c de Landdag stemt hoofdelijk;
d een in de Landdag door de dagvoorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien
de meerderheid van de Landdag dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Commissies:
De Landdag kan uit zijn midden een of meer commissies benoemen die belast worden met
een speciale taak. Deze kunnen tevens weer door de Landdag ontbonden worden.
Artikel 11: Het secretariaat
1. Inrichting:
Het secretariaat bestaat uit:
a tenminste drie leden gekozen door de Landdag overeenkomstig het hierna in lid 3
bepaalde.
2. Werkzaamheden:
a het secretariaat is belast met het begeleiden en faciliteren van de vereniging;
b het secretariaat zorgt voor de voorbereiding van de Landdag en voert de besluiten
van de Landdag uit;
c het secretariaat houdt toezicht op de kameraadschappen en geeft deze zo nodig
advies en aanwijzingen;
d het secretariaat legt verantwoording af aan de Landdag omtrent het gevoerde en te
voeren beleid en doet dienaangaande verslag aan de Landdag, en zorgt er tevens

voor dat de notulen van haar vergaderingen voor de leden ten alle tijden inzichtelijk
zijn;
e het secretariaat is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt;
f overige acute taken zoals die elders staan beschreven in de statuten en voor zover
deze in lijn liggen met het doel van de vereniging en de besluiten van de Landdag.
3. Benoeming leden van het secretariaat door de Landdag:
a de Landdag benoemt de tenminste drie leden van het secretariaat. Deze
secretariaatsleden worden benoemd voor een periode van in beginsel een jaar tot
een maximum van vijf termijnen;
b wanneer er in het secretariaat tijdens de zittingsduur vacatures ontstaan, kan het
secretariaat daarin voorzien. Tussentijdse aanpassingen dienen door de Landdag
bekrachtigd te worden wanneer deze plaatsvinden;
c de secretaris en de penningmeester van het secretariaat worden door de Landdag
in functie gekozen, daarnaast wordt minimaal één algemeen secretariaatslid
gekozen. De overige taken binnen het secretariaat worden door haar leden onderling
verdeeld;
d ook indien er vacatures binnen het secretariaat open staan geldt het secretariaat
als volledig samengesteld.
4. Leden van het secretariaat kunnen door de Landdag worden geschorst of herroepen bij
een meerderheid van tweederde van de stemgerechtigden op de Landdag.
5. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot herroeping
vervalt door het verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt zo
spoedig medegedeeld aan het betrokken lid van het secretariaat.
Artikel 12: Vertegenwoordiging
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minimaal twee gezamenlijk
handelende leden van het secretariaat. Het secretariaat kan aan anderen volmacht geven
om de vereniging te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
Artikel 13: Besluiten en verkiezingen
1. Tenzij in de statuten of bij door de Landdag vastgesteld reglement anders is bepaald
worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Bij een staking van stemmen
wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
2. Alle stemmingen met betrekking tot personen binnen de vereniging geschieden schriftelijk
en geheim. Van dergelijke verkiezingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt
vastgesteld door de eerstvolgende vergadering van het bevoegd orgaan.
Artikel 14: Statutenwijziging
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben krachtens een besluit van de
Landdag. Bij de oproeping van de Landdag moet worden medegedeeld dat ter vergadering
zal worden voorgesteld om de statuten te wijzigen. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering moet ten minste vier weken bedragen.
2. Het secretariaat dient ten minste tien dagen vóór de Landdag waarin het voorstel tot

statutenwijziging wordt behandeld een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden van de
Landdag ter inzage te leggen tot na afloop van de dag waarop de desbetreffende Landdag is
gehouden. In plaats van of naast voormelde ter inzage legging, kan – ter keuze van het
secretariaat – de oproep voor de hiervoor bedoelde vergadering vergezeld gaan van een
afschrift van het voorstel, waarin de wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een Landdag waarin ten
minste twee derde van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt na de afsluiting van de Landdag in werking tenzij anders
besloten.
5. Het secretariaat draagt er zorg voor dat een authentiek afschrift van de (gewijzigde)
statuten wordt medegedeeld aan de leden.
Artikel 15: Beroep
1. Tegen een besluit van een orgaan van de vereniging kan, door degene tegen wie dat
besluit is gericht, beroep worden ingesteld bij de eerstvolgende Landdag,
2. De Landdag beslist zo spoedig mogelijk over het beroep.
3. De uitspraak van de Landdag is bindend.
4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het bestreden besluit van
kracht.
5. De Landdag kan een beroepscommissie benoemen en stelt bij reglement een procedure
vast voor de wijze van afhandeling van een beroep.
Artikel 16: Ontbinding en vereffening
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de Landdag, genomen met
ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een Landdag waarin
ten minste drie vierde van het totale aantal leden aanwezig is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de Landdag tot ontbinding worden besloten op een volgende,
ten minste veertien doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een
meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde Landdag moet worden
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste twee maanden
bedragen.
4. Het voorstel tot ontbinding dient ten minste twee maanden voor de Landdag ter kennis
van de leden te zijn gebracht.
5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het secretariaat.
6. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan een door de Landdag aan te wijzen doel dat
in overeenstemming is met het doel van de vereniging zelf.
7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven jaar berusten onder degene die door de vereffenaars daartoe is

aangewezen.
Artikel 17: Reglementen
1. De Landdag kan bij reglement (nadere) regels geven omtrent het lidmaatschap, in te
stellen commissies, het bedrag van de contributie, de werkzaamheden van de organen van
de vereniging, verkiezingen, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging en
alle verdere onderwerpen waarvan dit wenselijk is. In die gevallen waar deze statuten dat
expliciet vermelden is het vaststellen van nadere regels verplicht. Reglementen zijn
supplementair op de statuten.
2. Wijziging van een reglement geschiedt bij besluit van de Landdag.
Artikel 18: Aansprakelijkheid
Participanten van de vereniging kunnen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor schade
die hen overkomt in het kader van hun participatie in activiteiten van de vereniging, tenzij
opzet of grove schuld van de vereniging aantoonbaar is.
Artikel 19: Slotbepaling
Waarin de statuten van de vereniging niet voorzien, beslist de Landdag.

