Samenvatting van de statuten van muziekvereniging Next Level
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Muziekvereniging NEXT LEVEL. Zij is gevestigd te Amsterdam Zuidoost.
DOEL
Artikel 2.
1) De vereniging heeft als doelstelling het beoefenen van muziek in groepsverband, het stimuleren en tot ontwikkeling brengen van
muzikaal talent van jongeren, het bevorderen van marching percussie, één en ander in de meest ruime zin des woords.
2) Zij tracht dit doel onder meer te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met derden, met soortgelijke verenigingen,
stichtingen of organisaties door:
 Personen te begeleiden op muzikaal en sociaal/maatschappelijk gebied, zowel individueel als in groepsverband;
 Het creëren van mogelijkheden voor uitvoering van de muziek, door materiaal en oefenruimtes beschikbaar te stellen, en
lessen te organiseren;
 Het financieel bereikbaar maken voor leden deel te nemen aan lessen met professionele docenten;
 Al datgene meer te doen wat nuttig en/of nodig is ter bereiking van het in artikel 2, lid 1, genoemde doel.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN EN DONATEURS.
Artikel 8.
1. De door de leden verschuldigde contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
2. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en (e-mail)adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.
3. Het bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. Voor het aangaan van
verplichtingen boven de 500 euro is een goedkeuring van de ledenvergadering vereist.
BESTUUR
Artikel 9.
1. De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door de ledenvergadering. Een bestuurslid kan te allen tijde ook zelf
ontslag nemen. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde in van het bestuurslidmaatschap.
Het bestuur bestaat uit minimaal 2 leden, maximaal 5.
2. De benoeming van een bestuurslid geschiedt door en uit de leden voor de duur van drie jaar. Een te benoemen bestuurslid moet
meerderjarig zijn.
LEDENVERGADERINGEN
Artikel 12.
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).
2. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
 eventuele verkiezing van bestuursleden;
 schriftelijk en/of mondeling jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
 verslag van bevindingen van de kascommissie;
 benoeming kascommissie;
 vaststelling contributie;
 rondvraag.
GELDMIDDELEN
Artikel 15.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, subsidies, sponsoring, opbrengsten van de te ondernemen
activiteiten en toevallige baten.
SLOTBEPALING
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorziet, beslist het bestuur.
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ARTIKEL 2.
De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:
a. Gewone leden
b. Jeugdleden
Jeugdleden hebben de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt en hebben geen stemrecht. Jeugdleden kunnen de status van gewone
leden verwerven wanneer zij zijn opgenomen in de basis van een groep die voor de vereniging betaalde optredens verzorgt, of door
zich bijzonder verdienstelijk ten gunste van de doelstellingen van de vereniging te hebben gemaakt.
In dit geval kunnen zij dezelfde rechten verkrijgen als gewone leden en zijn derhalve ook stemgerechtigd. E.e.a. bij voorlopig besluit
van het bestuur, bekrachtigd door de eerstvolgende ledenvergadering.
c. Donateurs
Donateurs zijn rechtspersonen en natuurlijke personen, die aan de vereniging (een) bijdrage(n) schenken.
ARTIKEL 3.
Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en
aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken. Zij verplichten zich niet ten nadele van de vereniging te handelen. Zij
verplichten zich tevens zich te houden aan de door de vereniging gestelde gedragsregels, te weten: respect naar elkaar ongeacht
afkomst, leeftijd en niveau, en goed gedrag (ook buiten de vereniging) Niet naleven van deze regels en verplichtingen kan schorsing tot
gevolg hebben. Indien een lid is geschorst, is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 4.
Het bestuur streeft ernaar te bestaan uit drie leden.
ARTIKEL 9.
Gelden welke ontvangen worden voor betaalde optredens dienen na aftrek van onkostenvergoedingen voor begeleiders en vervoer ten
goede te komen aan de vereniging en zullen besteed worden aan o.m. kleding, instrumenten, professionele docenten en excursies. De
exacte bestedingsdoelen zullen op de ledenvergadering besloten worden.
Tot zover de belangrijkste punten. De volledige reglementen en statuten kunnen op verzoek worden ingezien
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