
STATUTEN VAN DE LEIDSE VIDEO- EN SMALFILM LIGA

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Leidse Video en Smalfilm Liga, kortweg LVSL, en is gevestigd
te Leiden. 
De vereniging is opgericht 26 maart 1942 en aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 2

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het maken van videofilms en smalfilms door
haar leden, waarbij elk winstoogmerk voor de vereniging uitgesloten is.

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige wegen door:
a het bevorderen van het technisch en artistiek inzicht van haar leden
b het houden van videofilm- en smalfilmvoorstellingen, lezingen en werkavonden
c het organiseren van wedstrijden, demonstraties en excursies
d het aanleggen van een bibliotheek
e het aanwenden van alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel leiden.

Artikel 4

De vereniging bestaat uit leden, ereleden en donateurs. 
Lid kunnen zijn degenen, die als amateur het videofilmen en/of smalfilmen beoefenen. 
Iemand, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, kan door de
ledenvergadering tot erelid worden benoemd. Daartoe is een meerderheid van tenminste twee
derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist. Onder erelid wordt mede verstaan
erevoorzitter. Waar in deze statuten of in het aan deze statuten ontleende huishoudelijk regle-
ment sprake is van leden worden tevens de ereleden bedoeld. 
Donateurs zijn degenen, die de vereniging jaarlijks financieel steunen.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt door:
a schriftelijke opzegging
b royement
c overlijden.
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Artikel 6

Royement kan plaats hebben wegens:
a het niet voldoen van de vastgestelde contributie 
b het schaden van het aanzien of de belangen van de vereniging.
Royement geschiedt door de ledenvergadering. Een voorstel tot royement kan door elk stem-
gerechtigd lid bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 7

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
a een voorzitter
b een secretaris
c een penningmeester
d tenminste twee commissarissen.
Het bestuur behartigt de zaken van de vereniging overeenkomstig de statuten en het huishou-
delijk reglement en zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering. 
Het bestuur wordt gekozen uit en door de stemgerechtigde leden. 
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.

Artikel 8

Jaarlijks wordt in januari een algemene ledenvergadering gehouden waarin de secretaris, de
penningmeester en elk van de commissarissen verslag doet van haar/zijn werkzaamheden
gedurende het afgelopen jaar. Voor zover mogelijk maakt het bestuur in deze vergadering en
in de eerste ledenbijeenkomst na de zomervakantie de plannen bekend voor de komende
maanden. 
Overige ledenvergaderingen worden belegd indien daaraan de behoefte blijkt. Een verzoek
daartoe kan door ieder stemgerechtigd lid worden gedaan. Alleen leden zijn stemgerechtigd,
echter met uitsluiting van hen die in gebreke zijn hun contributie te voldoen. Over zaken wordt
mondeling gestemd, over personen -tenzij de ledenvergadering anders beslist- schriftelijk. 
Stemgerechtigde leden, die niet bij de verkiezing van een bestuurslid aanwezig kunnen zijn,
mogen hun stem schriftelijk via het bestuur of via een ander stemgerechtigd lid uitbrengen. De
ondertekening van een kandidaatstelling kan niet als uitgebrachte stem worden aangemerkt. 
Blanco uitgebrachte stemmen zijn ongeldig. 
Tenzij in de statuten of in het huishoudelijk reglement anders is bepaald, worden alle besluiten
met meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen genomen. 
Bij staking van de stemmen besluit de ledenvergadering hoe verder gehandeld dient te wor-
den.

Artikel 9

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door: 
a contributies
b donaties
c alle andere baten.
De contributie van de leden wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering in januari
vastgesteld en moet voor 1 april van het desbetreffende jaar aan de penningmeester worden
afgedragen. Ereleden zijn niet verplicht om contributie te betalen.
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Artikel 10

Het huishoudelijk reglement geeft onder andere nadere regelen omtrent:
a het lidmaatschap 
b de introductie
c de ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten
d de wijze van benoeming en aftreden van de bestuursleden en kascommissie
e de taak van de bestuursleden en kascommissie
f de aanschaf en het beheer van apparatuur, het doen van investeringen en het aangaan

van financiële verplichtingen.

Artikel 11

Tot wijziging van deze statuten of van het huishoudelijk reglement kan slechts worden beslo-
ten in een daartoe te houden ledenvergadering waar meer dan de helft van de stemgerechtig-
de leden aanwezig is. Is dit aantal niet aanwezig dan kan, onafhankelijk van het aantal aanwe-
zige stemgerechtigde leden, tot wijziging worden besloten in een vergadering, die tenminste
veertien dagen later gehouden wordt. Voor wijziging is een meerderheid van tenminste twee
derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist.

Artikel 12

De bepalingen van artikel 11 zijn op overeenkomstige wijze van toepassing in geval sprake is
van een voorstel tot ontbinding van de vereniging. Indien tot ontbinding besloten is, moet in
dezelfde vergadering een bestemming aan de bezittingen van de vereniging gegeven worden.

Artikel 13

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien en bij twijfel
omtrent uitleg of toepassing van enige bepaling beslissen de leden. 
In urgente gevallen kan het bestuur een voorlopige beslissing nemen, die in de eerst volgende
ledenbijeenkomst ter goedkeuring wordt voorgelegd. 
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