
Statuten

Art. 1.3: De wet eist dat de statuten de naam van de gemeente vermelden waar de vereniging haar zetel 
heeft. Deze gemeente zou ik dan ook uitdrukkelijk vermelden, in plaats van te verwijzen naar de KvK. 
Dit te meer nu er in het Handelsregister verschillende kvk-nummers verbonden zijn aan de Piratenpartij. 
Ik neem aan dat de statuten zien op de Piratenpartij met statutaire zetel te Den Haag (kvk nummer 
27374138).

 

Art. 4.1: Het heeft weinig betekenis om te vermelden dat de ALV het “hoogste orgaan” is. De onderlinge 
bevoegdheden van verenigingen blijken uit de statuten en overige regelingen. Ik zou dit artikellid dan ook
verwijderen.

 

Art. 5.1: De tekst achter “d” moet op een aparte regel, het staat nu abusievelijk als onderdeel van de 
opsomming. 

 

HR

Art. 2.1: (termijn 14 dagen): In de statuten staat een aankondigingstermijn van ten minste 30 dagen (art. 
4.1.3). Dit artikel wijkt daarvan af. Ik zou dit op één lijn trekken.

 

Art. 2.10: “Functiedragenden” is niet gedefinieerd. Als er niets bijzonders mee bedoeld wordt, is het beter
dit artikel deze organen niet aan te duiden met een bepaalde naam. Let er in dat geval dan ook op dat 
‘functiedragenden’ op meerdere plekken voorkomt (ook in de statuten).

 

Art. 2.11, lid 1: “Vaste organen”. Het is beter deze vaste organen uitdrukkelijk te noemen. Ik neem aan dat
de Beroepscommissie en de Kascommissie bedoeld wordt (gelet op art. 4.2 van de statuten).

 

Art. 2.11, lid 4: Communicatie tussen wie? De organen onderling, of ook tussen organen en de ALV. Dit is
niet vermeld en kan tot verwarring leiden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Armin Karimi

Paralegal
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