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Artikel 1. Naam. Zetel. Duur 

1.1 De vereniging is genaamd: ‘’ELSA The Netherlands’’. 
ELSA staat voor The European Law Students’ Association. 
Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam 

1.2 De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 
1.3 De vereniging is als enige Nederlandse organisatie aangesloten bij ELSA International, een vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Brussel, België. 
1.4 De van kracht zijnde statuten en reglementen van ELSA International liggen voor belanghebbende 

steeds ter inzage bij het bestuur van ELSA The Netherlands. 

Artikel 2. Doel 

2.1 De vereniging is onafhankelijk en niet-politiek en heeft ten doel: 
de bevordering en ontwikkeling van wederzijds begrip en samenwerking en het tot stand brengen van 
persoonlijke contacten tussen studenten in de rechtsgeleerdheid en jonge juristen uit de verschillende 
Europese landen, een en ander in overeenstemming met de doelstellingen van ELSA International. 

2.2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het stimuleren en coördineren van de navolgende activiteiten, waaraan door haar leden uitvoering 

wordt gegeven: 
1.1 het Student Trainee Exchange Program (STEP); 
2.1 Academic Activities (AA); 
3.1 Seminars & Conferences (S&C); 

b. het bevorderen van de samenwerking en het overleg tussen haar leden en de in het buitenland 
gevestigde ELSA-organisaties; 

c. het organiseren van overige activiteiten waardoor uitvoering wordt gegeven aan haar rechten en 
verplichtingen zoals die voortvloeien uit haar lidmaatschap van ELSA International. 

2.3 De vereniging streeft niet naar winst ter verdeling onder de leden. 

Artikel 3. Leden. Aspirantleden. 

1.1 Een lokale organisatie waarvan de rechtenstudenten en jonge juristen lid (kunnen) zijn en welke de 
doelen en activiteiten van ELSA ondersteunt, kan aspirant-lid van ELSA The Netherlands worden, 
als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
a. aan de Juridische Faculteit aan welke het potentieel aspirant-lid is verbonden, mag niet reeds een 

ELSA groep bestaan; 
b. er is een schriftelijke verklaring naar het bestuur verzonden waarin de aanvrager een plan van 

aanpak presenteert over hoe het potentieel aspirant lid aan de doelen en activiteiten van ELSA 
uitvoering zal geven; 

c. de aanvrager doet haar statuten en reglementen toekomen aan het bestuur en deze statuten zijn 
niet strijdig met de statuten en reglementen van ELSA The Netherlands en ELSA International; 

d. de aanvraag is door de algemene ledenvergadering met een tweederde meerderheid aangenomen. 
1.2 Lidmaatschap van ELSA The Netherlands staat open voor aspirant-leden welke hebben voldaan aan 

de volgende voorwaarden: 
a. een aspirant-lid kan niet eerder dan op de vierde algemene vergadering volgend op de algemene 

vergadering in welke het aspirant-lidmaatschap is verkregen volwaardig lid worden van ELSA The 
Netherlands; 



 
b. gedurende de duur van het aspirant-lidmaatschap zal minimaal één tussentijdse evaluatie plaats-

vinden aan de hand van het plan van aanpak van het aspirant-lid. 
c. de aanvrager doet haar statuten en reglementen toekomen aan het bestuur en deze statuten zijn 

niet strijdig met de statuten en reglementen van ELSA The Netherlands en ELSA International; 
d. de aanvraag tot lidmaatschap is door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid 

aangenomen. 
1.3 Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden en aspirant-leden zijn 

opgenomen. 

Artikel 4. Einde lidmaatschap. 

1.1 Het lidmaatschap of aspirant lidmaatschap eindigt: 
a. wanneer een lid of aspirant-lid ophoudt te bestaan; 
b. door opzegging door het lid of aspirant-lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; opzegging kan geschieden wanneer het lid of aspirant-lid 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wan-
neer zij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting; ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid of aspirant-lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onrede-
lijke wijze benadeelt. 

1.2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
1.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid, aspirant-lid of door de vereniging kan slechts geschieden 

tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van en opzeggingstermijn van vier weken. 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van het lid of van de vereniging 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

1.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

1.5 Een lid of aspirant-lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap de gevolgen van een 
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit 
te sluiten. 

1.6 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
1.7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs 

van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot 
ontzetting uit het lidmaatschap staat het betrokken lid of aspirant-lid beroep open op de eerstvolgende 
algemene vergadering. 
Het betrokken lid of aspirant-lid wordt daartoe ten spoedigste in kennis gesteld. 

1.8 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor 
het geheel verschuldigd. 

Artikel 5. Jaarlijkse bijdragen. 

5.1  De leden en aspirant-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte 
door de algemene vergadering za! worden vastgesteld. Bij het vaststellen van de omvang van de bij-
drage zal rekening gehouden worden met het aantal leden natuurlijke personen van het lid, evenals 
met de hoogte van de bijdrage die de vereniging aan ELSA International verschuldigd is.  

5.2 De algemene vergadering is bevoegd op voorstel van het bestuur in bijzondere gevallen gehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van gemelde bijdragen en/of contributie te 



 
verlenen. 

Artikel 6. Bestuur. 

6.1 Het bestuur bestaat minimaal uit drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. 
De algemene vergadering benoemt een President, een Secretary General en een Treasurer. De benoe-
ming geschiedt uit de leden, zijnde natuurlijke personen, van de bij de vereniging aangesloten leden. 

6.2 De benoeming geschiedt voor de periode van een jaar, ingaand bij de aanvang van het verenigingsjaar. 
Verkiezing van een nieuw bestuur vindt tijdig voor de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar plaats. 

6.3 Kandidaten voor de benoeming dienen zich voor de vergadering bij het bestuur bekend te maken. 
Het bestuur kondigt aan het begin van de vergadering de kandidaten aan.  

6.4 Een kandidaat met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt benoemd. Indien 
er meerdere kandidaten voor één bestuursfunctie bestaan en geen van hen de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen volgt een herstemming tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Indien 
ook dan de stemmen staken, beslist het lot. 

6.5 De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens 
het bepaalde in leden 6 en 7. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur 
als twee leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meege-
deeld. 

 Een voordracht door twee leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur 
worden ingediend. 

6.6 Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten minste twee 
derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering waarin tenminste 
twee derde van de leden vertegenwoordigd is. 

6.7 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande 
lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering 
vrij in haar keus. 

6.8 Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 

Artikel 7. Bestuurstaak. 

7.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereni-
ging. 

7.2 Het bestuur is verantwoordelijk voor het juist informeren van de leden over: 
a. de activiteiten van ELSA The Netherlands; 
b. de activiteiten van ELSA International en de activiteiten die in de andere landen in het kader van 

ELSA ontwikkeld worden voor zover dat in haar vermogen ligt. 
7.3 Het bestuur is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen. 

Artikel 8. Bestuursbevoegdheid. Vertegenwoordiging. 

8.1 Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, met dien verstande dat een bestuurslid van het 
dagelijks bestuur van de vereniging niet een tweede functie binnen het dagelijks bestuur kan uitoefe-
nen. 

8.2 Het bestuur is bevoegd één of meer directors aan te wijzen ter uitvoering van een deel van haar taken. 
8.3 Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot; 

a. onverminderd het bepaalde onder b het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van 
investeringen, een bedrag of waarde van twee duizend en vijf honderd euro (EUR 2.500) te boven 



 
gaande; 

b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik en genot verkrijgen en gegeven registergoe-
deren; 

c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verstrekt; 
d. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan deze 

vereniging verleend bankkrediet; 
e. het aangaan van dadingen; 
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
Het ontbreken van deze goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de 
bestuurders niet aan. 

8.4 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door twee bestuursleden gezamenlijk. 

Artikel 9. Besluitvorming door het bestuur. 

9.1 Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. 

9.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de Secretary General of zijn vervanger notulen 
opgemaakt, die door de President en de notulist worden ondertekend. 

9.3 Totdat de notulen zijn vastgesteld is het oordeel van de President omtrent de totstandkoming en de 
inhoud van de besluiten beslissend. 

Artikel 10. Einde bestuurslidmaatschap. 

10.1 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door het verloop van 
die termijn. 

10.2 Elk bestuurslid is na afloop van het verenigingsjaar terstond herkiesbaar. 
10.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van een bestuurslid van een bij de vereniging aangesloten 
lid; 

b. door schriftelijke opzegging en inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden of een kor-
tere termijn met goedvinden van het bestuur. Indien een bestuurslid voornemens is zijn ontslag te 
nemen, maakt het bestuur dit aan de leden kenbaar. 

Artikel 11. Jaarverslag. Rekening en verantwoording. 

11.1 Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging lopen van één augustus tot en met één en dertig
 juli. 
11.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging degelijke boekhouding te voe-

ren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
11.3 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigings-

jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en legt, 
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over 
het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. Na het verloop van de termijn kan ieder lid deze reke-
ning en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

11.4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de ter vergadering aanwezige personen een commissie 



 
van ten minste twee personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie - de 
zogenaamde kascontrolecommissie - onderzoekt het financiële beleid van het bestuur en brengt aan 
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.  

11.5 Vereist het onderzoek naar het financiële beleid van het bestuur bijzondere boekhoudkundige kennis, 
dan kan de kascontrolecommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht 
aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 
kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

11.6 De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroe-
pen, doch slechts door de benoeming van een andere kascontrolecommissie. 

11.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te bewaren. 

Artikel 12. Algemene vergadering. 

12.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of
 door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
12.2 Jaarlijks worden minstens drie algemene vergaderingen gehouden. 
12.3 In de najaarsvergadering, welke dient te worden gehouden binnen drie maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, komen onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording zoals bedoeld in artikel 11 lid 3 met het verslag 

van de aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorstellen van het bestuur of leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

12.4 In de laatste vergadering van het verenigingsjaar komen onder meer aan de orde: 
a. voorstellen voor de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
b. voorstellen door het bestuur of leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

12.5 Het bestuur van de vereniging vormt de delegatie voor de International Council Meetings van ELSA 
International. Bij de ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden vult het bestuur de delegatie 
zelf aan. 

Artikel 13. Toegang. Stemrecht. 

13.1 Toegang tot de vergadering hebben alle bestuursleden van de bij de vereniging aangesloten leden en 
aspirant-leden, hun leden, zijnde natuurlijke personen en de door het bestuur uitgenodigde gasten. 

13.2 Over de toelating van begunstigers en andere gasten dan in lid 1 bedoelde personen beslist de alge-
mene vergadering. 

13.3 leder lid van de vereniging heeft stemrecht tenzij het lid is geschorst. 
13.4 Bij besluiten, niet betreffende de verkiezing van personen heeft ieder lid een aantal stemmen afhanke-

lijk van het aantal leden natuurlijke personen van de vereniging. Dit in de volgende verdeling: nul tot 
en met vijf en zeventig (0 - 75) leden: één (1) stem, zes en zeventig (76) en meer leden: twee (2) 
stemmen. 

13.5 Indien een lid meer dan één stem heeft, dienen alle stemmen gezamenilijk voor of tegen uitgebracht 
te worden of te worden onthouden. 

13.6 leder lid wijst uit haar ter vergadering aanwezige bestuursleden één stemgerechtigde aan onder opgave 
aan het bestuur van zijn of haar naam. Indien geen bestuurslid aanwezig kan zijn, kan het lid zich laten 
vertegenwoordigen door een gevolmachtigd niet-bestuurslid van het betreffende lid. 

13.7 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een lid kan 
echter niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen. 



 
Artikel 14. Voorzitterschap. Notulen. 

14.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de President van de vereniging of, indien deze ont-
breekt, een door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger. 

14.2 Het bestuur houdt zich het recht voor om een voorzitter van de algemene vergadering voor te dragen 
om de algemene vergadering te leiden. De algemene vergadering stemt over dit voorstel. 

14.3 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de Secretary General of een ander, door de 
President daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die in de eerstvolgende algemene ledenver-
gadering worden vastgesteld en door de President en de notulist worden ondertekend. 

14.4 Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen 
opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

Artikel 15. Besluitvorming 

15.1 Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergade-
ring genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

15.2 De stemmen van leden die een onthouding van stemming inhouden worden beschouwd als niet te 
zijn uitgebracht. 

15.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft een 
tweede stemming plaats tussen de kandidaten op wie in de eerste stemming de meeste stemmen zijn 
uitgebracht. 

 Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is 
gekozen. 

15.4 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verwor-
pen. 

15.5 De stemming geschiedt middels opsteken van stemkaarten, tenzij de President of één van de stemge-
rechtigden een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, 
gesloten briefjes. 

15.6 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige 
besluiten worden aangenomen, mits unaniem aangenomen, omtrent alle aan de orde komende onder-
werpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping 
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent 
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht 
genomen. 

Artikel 16. Bijeenroepen algemene vergadering. 

16.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of door minimaal drie leden 
gezamenlijk. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregis-
ter, bedoeld in artikel 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. 

16.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

Artikel 17. Statutenwijziging. 

17.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een 
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de st 
tuten zal worden voorgesteld.  

17.2 Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzi-



 
ging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voor-
stel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden. 

17.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een 
vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 

 Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken 
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 
vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige 
of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. 

17.4 Een statutenwijzing treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
 Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

Artikel 18. Huishoudelijk reglement. 

18.1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
18.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
 bevat, noch met de statuten van de vereniging. 

Artikel 19. Ontbinding. 

19.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in 
 de leden 1, 2 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing. 
 De liquidatie geschiedt door het bestuur. 
19.2 Bij het besluit tot ontbinding dient aan het batig saldo van vereffening een bestemming te worden 

gegeven, welke het doel van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt. 
19.3 Indien bij het besluit tot ontbinding aan het batig saldo geen bestemming kan worden gegeven, vervalt 

het batig saldo aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder hunner ontvangt 
een gelijkdeel. 


