
 

STATUTENWIJZIGING 

 

STATUTEN 

I. BENAMING, STATUTAIRE ZETEL  

1.1.De vereniging draagt de benaming "International Debate Education Association" of de 

Engelse afkorting hiervan "IDEA" (hierna genoemd "IDEA") en is in Nederland 

geregistreerd als een internationale organisatie van openbaar nut, zonder winstoogmerk, 

overeenkomstig de Nederlandse wet. 

1.2. De statutaire zetel van IDEA is gevestigd te Amsterdam, Nederland. De Raad van Bestuur 

van IDEA kan, bij meerderheid van stemmen en overeenkomstig alle van toepassing 

zijnde Nederlandse wetten, het adres van de zetel van IDEA vestigen en verplaatsen naar 

om het even waar, in Nederland of in het buitenland. 

1.3.De Raad van Bestuur mag, zowel in Nederland als in het buitenland, bijkantoren, filialen 

en/of vertegenwoordigingskantoren vestigen, met inbegrip van rechtspersonen, te 

registreren en/of op te richten overeenkomstig de wetten en gebruiken van het betreffend 

land van oorsprong. De reglementen van bedoelde bijkantoren, filialen of 

vertegenwoordigingskantoren mogen niet strijdig zijn met de bepalingen van deze 

statuten.  

1.4.IDEA is actief op het grondgebied van Nederland en overal elders in Europa en Midden-

Azië, de Verenigde Staten en andere vreemde landen waarvan de Raad van Bestuur 

volledig naar eigen goeddunken beslist dat ze passend zijn voor de verwezenlijking van de 

doelen en doelstellingen van openbaar nut en zonder winstoogmerk van IDEA. 

II. DOELEN EN DOELSTELLINGEN VAN IDEA 

2.1.De doelen en doelstellingen van IDEA liggen uitsluitend op liefdadig en educatief terrein 

en omvatten onder meer het bevorderen van een open samenleving door het ondersteunen 

van activiteiten die de vrije uitwisseling van ideeën, verdraagzaamheid, kritisch denken en 

internationale samenwerking bevorderen. Om te trachten deze doelen en doelstellingen te 

bereiken kan IDEA: 

 (a) educatieve, liefdadige, humanitaire en andere programma‟s en activiteiten van 

openbaar nut uitvoeren, leiden, coördineren,er aan deelnemen en steunen, ongeacht of 

het programma's en activiteiten van IDEA betreft of van andere natuurlijke personen 
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en/of rechtspersonen of onderafdelingen hiervan , die  (i) de doelen en 

doelstellingen van IDEA bevorderen; 

(ii) de ontwikkeling van een open samenleving, democratie, democratische 

waarden, vrijheid en de mensenrechten aanmoedigen; 

(iii) de collectieve gemeenschappelijke doelen en doelstellingen van haar leden 

bevorderen, door het schenkerspotentieel voor de door leden van IDEA 

uitgevoerde en geleide programma's en activiteiten te vergroten, de collectieve 

geloofwaardigheid van deze programma‟s en activiteiten te verhogen en de 

doeltreffendheid ervan te verbeteren;  

   (b) andere programma's en activiteiten uitvoeren, leiden, coördineren, eraan deelnemen,n 

steunen die de Raad van Bestuur volledig naar eigen goeddunken constructief en 

passend acht voor de bevordering van de doelen en doelstellingen van IDEA, en 

overeenkomstig de bepalingen van de Nederlandse wetgeving betreffende activiteiten 

van openbaar nut zonder winstoogmerk.  

2.2.IDEA mag financiële, materiële en andere steun geven aan natuurlijke personen en 

rechtspersonen die programma's en activiteiten uitvoeren die de doelen en doelstellingen 

van IDEA bevorderen. 

2.3.Niettegenstaande elke andere bepaling van deze Statuten, is IDEA uitsluitend 

georganiseerd voor liefdadige en educatieve doeleinden zoals bepaald in artikel 501 (c)(3) 

van het Wetboek van Belastingen van de Verenigde Staten (het "Wetboek"), en zal IDEA 

geen activiteiten uitoefenen die niet mogen worden uitgeoefend door een organisatie die 

vrijgesteld is van federale inkomstenbelasting van de Verenigde Staten volgens artikel 

501 (c) (3) van het Wetboek. 

2.4.Geen enkel deel van de activiteiten van IDEA mag gewijd worden aan het voeren van 

propaganda of andere pogingen om de wetgeving te beïnvloeden. IDEA mag niet 

deelnemen in of bemoeienis hebben (met inbegrip van de publicatie van enige 

verklaringen)  met om het even welke politieke campagne ten behoeve van of tegen om 

het even welke kandidaat voor een openbaar ambt.  

2.5.IDEA is niet opgericht met een oogmerk van geldelijke winst of financieel voordeel en 

geen enkel deel van haar activa, inkomsten of winst mag uitgekeerd worden of ten goede 

komen aan enig privé-persoon. Nochtans mag een redelijke vergoeding betaald worden 

voor diensten die aan of voor IDEA geleverd worden ter bevordering van een of meer van 

haar doeleinden.  
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III. LIDMAATSCHAP 

3.1. Lidmaatschap  

3.1.1. IDEA kent één categorie van stemgerechtigde leden: Debatorganisaties. Onder 

“Debatorganisaties” wordt verstaan alle algemeen nut beogende organisaties of andere 

niet-gouvernementele organisaties zonder winstoogmerk die zijn opgericht volgens de 

wet van de betreffende landen overal ter wereld, die debat- en/of aanverwante 

programma‟s te coördineren of leiden. 

3.1.2. De Raad van Bestuur kan te allen tijde besluiten om verschillende categorieën niet-

stemgerechtigde leden van IDEA in het leven te roepen bij gewone meerderheid van 

stemmen. Indien dergelijke categorieën worden geschapen zal de Raad van Bestuur in 

de notulen van de vergadering de rechten en verplichtingen van een dergelijk 

lidmaatschap nader bepalen. 

3.1.3. Het lidmaatschap van IDEA staat open voor iedere natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die voldoet aan de volgende voorwaarden:  

a) voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap, zoals bepaald in artikel 3.1.1 van 

deze Statuten;  

b)  de doelen en doelstellingen van IDEA steunt;  

c)  belooft zich te houden aan deze Statuten en aan de beslissingen van de Raad van 

Bestuur. 

3.1.4. Indien overeenkomstig artikel 3.1.2 van deze Statuten IDEA niet-stemgerechtigde 

leden kent, staat het niet-stemgerechtigd lidmaatschap van IDEA open voor iedere 

natuurlijke of rechtspersoon die aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  (a) de doelen en doelstellingen van IDEA steunt, en 

  (b) IDEA wenst te helpen haar doelen en doelstellingen na te streven. 

3.1.5. De term „stemgerechtigd lid‟ wordt in deze Statuten gebruikt ter aanduiding van een 

juridische entiteit zoals gedefinieerd in artikel 3.1.1 van deze Statuten. De term „niet-

stemgerechtigd lid‟ wordt in deze Statuten gebruikt ter aanduiding van een natuurlijk 

of rechtspersoon zoals gedefinieerd in de artikelen 3.1.2 en 3.1.4 van deze Statuten. 

Waar in deze Statuten wordt gesproken van „lid‟ zonder nadere aanduiding van de 

stemgerechtigde of niet-stemgerechtigde status, wordt hiermee gedoeld op zowel de 

stemgerechtigde als de niet-stemgerechtigde leden zoals omschreven in de artikelen 

3.1.1, 3.1.2 en 3.1.4 van deze Statuten.  
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3.1.6. Ieder lid dat een rechtspersoon is, moet opgericht zijn overeenkomstig de wetten en 

gebruiken van zijn respectievelijk land van oorsprong en moet geleid worden door 

beginselen van democratie en gelijke kansen.  

3.1.7. Ieder lid dat een rechtspersoon is moet een persoon aanstellen om als zijn 

vertegenwoordiger in zijn naam te handelen in verband met aangelegenheden van 

IDEA, inclusief maar niet beperkt tot het deelnemen aan en stemmen tijdens de 

bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, en mag een plaatsvervangend 

vertegenwoordiger aanstellen, die bij afwezigheid van de vertegenwoordiger zal 

optreden. Ieder lid is gerechtigd genoemde vertegenwoordiger of plaatsvervangend 

vertegenwoordiger te vervangen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 

de Raad van Bestuur van IDEA en overeenkomstig alle andere regels die in het Intern 

Reglement zijn bepaald. Indien de Raad van Bestuur van IDEA, naar eigen 

goeddunken van mening is dat een vertegenwoordiger of plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van een lid niet voldoet aan de in het Intern Reglement van IDEA 

gespecificeerde criteria, kan de Raad van Bestuur weigeren genoemde 

vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van een lid te erkennen of 

te blijven erkennen, en kan hij genoemd lid vragen een ander vertegenwoordiger of 

plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te stellen, die voldoet aan deze criteria.    

Zulke weigerig is definitief en wordt onmiddellijk van kracht na kennisgeving aan het 

desbetreffende lid.  

 

3.1.8. Een persoon die is aangesteld als vertegenwoordiger of plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van een lid dat een rechtspersoon is, mag niet tevens een lid van de 

Raad van Bestuur zijn. . Indien een vertegenwoordiger of plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van een lid dat een rechtspersoon is gekozen wordt als lid van de 

Raad van Bestuur van IDEA, wordt deze persoon geacht automatisch ontslag te 

hebben genomen als vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger van 

genoemd lid, en moet genoemd lid zo spoedig mogelijk daarna een vervanger 

aanstellen. 

 

 

3.2. Toetreding van leden  

 Beslissingen betreffende de toetreding van nieuwe stemgerechtigde leden worden 

genomen door de Raad van Bestuur, overeenkomstig de procedures die door de Raad in 
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het intern reglement bepaald kunnen worden en de overige relevante bepalingen in deze 

Statuten. De genoemde beslissingen worden genomen door de Raad van Bestuur bij 

meerderheid van stemmen. De Raad van Bestuur is niet verplicht enige reden te geven 

voor zijn beslissingen in verband met het lidmaatschap, die definitief zijn tenzij zij door 

de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen tenietgedaan worden, in welk 

geval de rechtspersonen waarvan het lidmaatschap door de Raad van Bestuur werd 

goedgekeurd niet mogen deelnemen aan de stemming in de algemene vergadering over 

beslissingen die hun eigen toetreding betreffen.  

       Beslissingen betreffende de toetreding van nieuwe niet-stemgerechtigde leden worden 

genomen door de Algemeen Directeur, overeenkomstig de procedures die door de Raad 

van Bestuur in het intern reglement bepaald kunnen worden en de overige relevante 

bepalingen in deze Statuten. De Algemeen Directeur is niet verplicht enige reden te geven 

voor haar of zijn beslissingen in verband met het lidmaatschap, die definitief zijn tenzij zij 

door de Raad van Bestuur bij meerderheid van stemmen tenietgedaan worden.  

3.3. Beëindiging van het lidmaatschap  

3.3.1. Het lidmaatschap van stemgerechtigde leden wordt te allen tijde beëindigd:  

  (a) door opzegging door het lid, of door ontbinding  van het lid;  

  (b) bij een door de Algemene Vergadering bij een twee derde meerderheid genomen 

beslissing, indien:  

(i) het lid zijn verplichtingen jegens IDEA niet nakomt;  

   (ii) de activiteiten van het lid de verwezenlijking van de doeleinden van IDEA in 

de weg staan;  

(ii) het lid schade aan IDEA heeft toegebracht.  

3.3.2 Stemgerechtigde leden van IDEA dienen betrokken te zijn bij de doelstelling van 

IDEA en dienen bereid te zijn om naar beste vermogen aan de realisering van de 

doelstelling van IDEA bij te dragen. Stemgerechtigde leden dienen daarom deel te 

nemen aan het besluitvormingsproces binnen de vereniging door hetzij aanwezig 

hetzij vertegenwoordigd te zijn op vergaderingen van de Algemene Vergadering 

alwaar besluiten zullen worden genomen. In het geval dat een stemgerechtigd lid in 

gebreke is om op twee (2) achtereenvolgende vergadering van de Algemene 

Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn:  

(a) kan de Raad van Bestuur het desbetreffend lidmaatschap  omzetten in een 

niet-stemgerechtigd lidmaatschap door het desbetreffende stemgerechtigde lid 

schriftelijk van zijn daartoe strekkende besluit op de hoogte te stellen. Indien 
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het desbetreffende stemgerechtigde lid niet binnen een (1) kalendermaand 

bezwaar maakt tegen het besluit tot omzetting van de Raad van Bestuur, wordt 

het stemgerechtigde lid geacht met de omzetting in een niet-stemgerechtigd 

lidmaatschap in te stemmen; of  

(b)  kan de Algemene Vergadering het niet-naleven  van de verplichting tot 

deelnemen aan het besluitvormingsproces binnen de vereniging aanmerken als 

een als een grond voor opzegging als bedoeld in artikel 3.3.1.(b)(i). 

3.3.3 Het lidmaatschap van niet-stemgerechtigde leden wordt te allen tijde beëindigd: 

  (a) bij opzegging door het lid, het overlijden van een lid of indien het lid een 

rechtspersoon is, diens ontbinding;  

  (b) bij een door de Raad van Bestuur met een meerderheid genomen beslissing, 

indien:  

   (i) de activiteiten van het lid de verwezenlijking van de doeleinden van IDEA in 

de weg staan;  

   (iii)het lid schade aan IDEA heeft toegebracht.  

3.3.4. Alle besluiten van de Algemene Vergadering genoemd in artikel 3.3.1(b) en 3.3.2 (b) 

bovengenoemd, zijn definitief en niet vatbaar voor beroep. 

3.3.5. Tegen alle besluiten van de Raad van Bestuur genoemd in artikel 3.3.2(a) ) 

bovengenoemd, staat beroep open bij de Algemene Vergadering op de eerstkomende 

vergadering van de Algemene Vergadering, met dien verstande dat deze vergadering 

dient te worden gehouden ten minste een (1) maand nadat het stemgerechtigde lid   het 

besluit van de Raad van Bestuur tot  omzetting van zijn of haar stemgerechtigd 

lidmaatschap  in een niet-stemgerechtigd lidmaatschap van de  vereniging aanvecht. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, zijn de rechten van het 

stemgerechtigde lid geschorst. 

3.3.6. Tegen alle besluiten van de Raad van Bestuur genoemd in artikel 3.3.3. (b) 

bovengenoemd, staat beroep open bij de Algemene Vergadering op de eerstkomende 

vergadering van de Algemene Vergadering, met dien verstande dat deze vergadering 

dient te worden gehouden ten minste een (1) maand na het besluit van de Raad van 

Bestuur tot beëindiging van zijn of haar lidmaatschap van de Vereniging. Gedurende 

de beroepstermijn en hangende het beroep, zijn de rechten van het niet-stemgerechtigd 

lid geschorst.  
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3.4. Lidgelden  

3.4.1. Alle stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden van IDEA betalen aan IDEA 

lidgelden, waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld, 

overeenkomstig het Intern Reglement van IDEA.  

3.4.2. Ieder lid dat nalaat haar of zijn lidgeld te betalen nadat zij of hij behoorlijke 

kennisgeving terzake van IDEA heeft ontvangen, zal geacht worden ontslag te 

hebben genomen als lid, ingevolge artikel 3.3 van deze Statuten.  

3.4.3 Indien het lidmaatschap eindigt gedurende het boekjaar, blijft het lidgeld 

onverminderd volledig verschuldigd. 

IV. BESTUURSSTRUCTUUR  

4.1. De Algemene Vergadering  

4.1.1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden van IDEA. 

Krachtens artikel 4.1.5 van deze Statuten kan de Algemene Vergadering echter ook 

zijn samengesteld uit afgevaardigden die door de op een regionale vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden uit hun midden worden 

verkozen. De Algemene Vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om 

IDEA in staat te stellen haar doelen en doelstellingen te verwezenlijken. 

4.1.2. Behoudens andersluidende bepaling in deze Statuten, heeft de algemene vergadering 

de uiteindelijke macht om:  

  (a) leden van de Raad van Bestuur te kiezen en af te zetten;--, uitgezonderd de 

Bestuursleden die door de Raad van Bestuur worden benoemd overeenkomstig 

artikel 4.2.3 van deze Statuten;   

  (b) de statuten van IDEA en wijzigingen ervan goed te keuren; 

  (c) te beslissen om IDEA te ontbinden, te vereffenen of te reorganiseren, geheel of 

ten dele, overeenkomstig de vereisten van het toepasselijke Nederlandse recht;  

  (d) de jaarlijkse begroting en de jaarrekening van IDEA goed te keuren;  

  (e) het Intern Reglement van IDEA en wijzigingen hiervan goed te keuren;  

  (f) het stemgerechtigd lidmaatschap in IDEA goed te keuren en te beëindigen; 

  (g) belangenafdelingen op te richten die overeenkomen met gemeenschappelijke 

belangen van leden van IDEA; en 

  (h) te beslissen over  de algemene doelen en doelstellingen van IDEA.  

4.1.3. De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen, hetzij op de 

statutaire zetel van IDEA, of op een andere plaats die door de Raad van Bestuur 
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gekozen wordt. Kennisgeving van zulke andere plaats wordt minstens een maand 

voor de datum die voor de vergadering is bepaald aan alle stemgerechtigde leden 

gezonden. Deze kennisgeving is vergezeld van een agenda.  

4.1.4. Een buitengewone bijeenkomst van de Algemene Vergadering kan eveneens door de 

Raad van Bestuur bijeen geroepen worden telkens als de belangen van IDEA zulks 

vereisen, of op schriftelijk verzoek van een aantal stemgerechtigde leden die 

gerechtigd zijn tenminste een tiende (1/10) van de stemmen uit te brengen in een 

bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Indien de Raad van Bestuur niet binnen 

veertien (14) dagen na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek tot een 

buitengewone vergadering oproept, kan de groep die het verzoek indient de 

buitengewone vergadering bijeen roepen, een lid aanwijzen om de vergadering voor 

te zitten en een ander lid om de notulen van de vergadering op te stellen. Een 

dergelijke vergadering zal slechts geldig of bindend zijn indien een schriftelijke 

kennisgeving van de vergadering ten minste twintig (20) werkdagen vóór de datum 

die voor de vergadering is bepaald wordt verstuurd en vergezeld is van de agenda van 

de vergadering.  

4.1.5. Aangezien IDEA een internationale organisatie is met leden in talrijke landen overal 

ter wereld, en aangezien de leden van IDEA beperkte middelen voor reiskosten tot 

hun beschikking hebben, kan de Raad van Bestuur besluiten om de jaarlijkse 

Algemene Vergadering of andere bijeenkomsten van de Algemene Vergadering hetzij 

als een  door alle stemgerechtigde leden bij te wonen vergadering (hierna te noemen 

“plenaire vergadering”) bijeen te roepen, hetzij als een vergadering van 

afgevaardigden (hierna te noemen “vergadering van afgevaardigden”). Indien de 

Raad van Bestuur besluit dat de Algemene Vergadering in de vorm van een 

vergadering van afgevaardigden zal worden gehouden, zal hij eerst regionale 

vergaderingen bijeenroepen die tezelfdertijd en met dezelfde agenda gehouden zullen 

worden, waarbij alle stemgerechtigde leden worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan de beraadslagingen van de regionale vergadering van hun keuze (hierna te 

noemen “regionale vergaderingen”). Niets kan eraan in de weg staan dat de agenda 

van een regionale vergadering extra punten bevat om door de aanwezige of 

vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op zo‟n vergadering besproken te worden, 

daar er zaken van belang of relevantie voor een bepaalde regio kunnen zijn die 

discussie verdienen. Deze extra punten op de agenda worden voorgesteld door de 

aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden bij aanvang van de regionale 
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vergadering en zullen niet leiden tot enig besluit dat IDEA of haar leden bindt, maar 

kunnen leiden tot vrijwillige acties of initiatieven, te ondernemen door de leden die 

bereid zijn eraan deel te nemen.  Teneinde alle verslagen van de regionale 

vergaderingen te verzamelen en de stemmen van het volledige ledental over de 

punten op de agenda te bepalen, worden alle regionale vergaderingen gevolgd door 

een vergadering van afgevaardigden zoals omschreven in artikel 4.1.11 van deze 

Statuten. 

4.1.6. Alle stemgerechtigde leden zijn gerechtigd te stemmen en hebben één stem. 

4.1.7. Ieder stemgerechtigd lid mag op een gewone of buitengewone Algemene 

Vergadering, of een regionale vergadering, vertegenwoordigd worden door een 

gevolmachtigde die eveneens een stemgerechtigd lid moet zijn. Een stemgerechtigd 

lid mag houder zijn van ten hoogste  één (1) volmacht. Alle volmachtdocumenten 

worden vóór het begin van de vergadering voorgelegd aan de persoon die de 

vergadering voorzit, als beschreven in artikel 4.1.8 van deze Statuten.  

4.1.8. Alle plenaire vergaderingen van de Algemene Vergadering worden voorgezeten door 

de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij afwezigheid van de Voorzitter, door 

een persoon die door de aanwezige leden van de Raad van Bestuur wordt gekozen. 

Alle regionale vergaderingen worden voorgezeten door een lid van de Raad van 

Bestuur dat door de Raad van Bestuur benoemd wordt om de regionale vergadering 

bij te wonen en voor te zitten, of, bij afwezigheid van dit bestuurslid, door een ander 

bestuurslid dat door de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangewezen om de 

regionale vergadering bij te wonen en voor te zitten.  

4.1.9. De Algemene Vergadering of een regionale vergadering kan slechts geldig 

beraadslagen indien één derde (1/3) van de stemgerechtigde leden van IDEA ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. . Een bijeenkomst van de Algemene 

Vergadering waarop niet het quorum van de Algemene Vergadering persoonlijk 

aanwezig is, is slechts geldig en bindend indien ze door alle stemgerechtigde leden 

eenparig schriftelijk goedgekeurd wordt. 

4.1.10. Behoudens andersluidende bepaling in deze Statuten, worden alle besluiten genomen 

bij een meerderheid van de door de Algemene Vergadering in een plenaire 

vergadering of in een vergadering van afgevaardigden  uitgebrachte stemmen. Bij 

staking van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit beslissend. 

Alle besluiten worden aan alle leden van IDEA bekendgemaakt.  
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4.1.11. Indien de Raad van Bestuur besluit dat een bijeenkomst van de Algemene 

Vergadering wordt bijeen geroepen in de vorm van een vergadering van afgevaardigden, zoals 

bepaald in artikel 4.1.5 van deze Statuten, zullen de stemgerechtigde leden die aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn op elke regionale vergadering bij meerderheid van stemmen uit hun 

midden een persoon kiezen om als hun afgevaardigde op te treden, zoals beschreven in dit 

artikel. Alle afgevaardigden worden uitgenodigd om een vergadering van afgevaardigden bij 

te wonen, waarop de afgevaardigden van alle regio‟s aanwezig of vertegenwoordigd zijn om 

verslag uit te brengen van de stemmen die zijn uitgebracht op de regionale vergaderingen. De 

Raad van Bestuur zal de stemgerechtigde leden in kennis stellen van de tijd en plaats van deze 

vergadering van afgevaardigden tegelijkertijd met het versturen aan de stemgerechtigde leden 

van een kennisgeving van elke regionale vergadering. De vergadering van afgevaardigden kan 

slechts geldig beraadslagen indien één derde (1/3) van de afgevaardigden op een vergadering 

van afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere afgevaardigde mag op een 

vergadering van afgevaardigden vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die 

eveneens een afgevaardigde moet zijn. Een afgevaardigde mag houder zijn van ten hoogste 

twee (2) volmachten. Alle volmachtdocumenten worden vóór aanvang van de vergadering 

voorgelegd aan de persoon die de vergadering voorzit. Iedere afgevaardigde stemt voor 

hetzelfde aantal stemmen en in dezelfde verhouding als uitgebracht door de stemgerechtigde 

leden die op haar of zijn desbetreffende regionale vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 

waren. De afgevaardigde zal ook de andere afgevaardigden alle commentaren en standpunten 

mededelen waarvan leden op de regionale vergadering uitdrukkelijk verzoeken dat deze 

worden medegedeeld op de vergadering van afgevaardigden. Alle vergaderingen van 

afgevaardigden worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij 

afwezigheid van de Voorzitter, door een persoon die door de aanwezige afgevaardigden wordt 

verkozen.  

4.1.12 De notulen van iedere plenaire vergadering of vergadering van afgevaardigden worden 

vastgelegd in een register, dat door de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt 

ondertekend en door de Algemeen Directeur ter beschikking van de stemgerechtigde 

leden wordt gehouden Op de zetel van IDEA of op om het even welke andere in het 

intern reglement van IDEA aangewezen plaats. De notulen van iedere regionale 

vergadering worden vastgelegd in een register, dat door het lid van de Raad van 

Bestuur dat de vergadering heeft voorgezeten wordt ondertekend, en overhandigd aan 

de Algemeen Directeur teneinde op dezelfde manier als de notulen van de plenaire 

vergaderingen ter beschikking van de stemgerechtigde leden te worden gehouden. De 
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stemgerechtigde leden die aanwezig zijn op een regionale vergadering wijzen iemand 

aan om als secretaris op te treden en de notulen van de vergadering vast te leggen. 

4.2. De Raad van Bestuur 

4.2.1. IDEA wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit tenminste vijf (5) en 

niet meer dan vijfentwintig (25) leden, die niet allen leden van IDEA hoeven te zijn. 

Ten minste één lid van de Raad van Bestuur dient een wettig ingezetene van 

Nederland te zijn, of een rechtspersoon te vertegenwoordigen die in Nederland 

opgericht en gevestigd is (hierna genoemd “het Nederlands lid”). Ten minste één lid 

van de Raad van Bestuur dient een vertegenwoordiger te zijn van „IDEA USA‟, een 

non-profit corporation opgericht onder het recht van de Staat New York in de 

Verenigde Staten van Amerika (hierna “het IDEA USA-lid‟). Ten minste een 

meerderheid van de door de algemene ledenvergadering benoemde leden van de Raad 

van Bestuur zal bestaan uit actieve deelnemers in en/of ondersteuners van een 

debatprogramma dat wordt gecoördineerd of geleid door een stemgerechtigd lid. 

Zolang het Open Society Institute de grootste individuele geldverschaffer van IDEA 

is, en in ieder geval tot eenendertig december tweeduizendtien, zal minstens één 

vertegenwoordiger van het Open Society Institute lid zijn van de Raad van Bestuur.  

4.2.2. Het OSI-lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd door het Open Society Institute 

en het IDEA USA-lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd door IDEA USA, 

zoals toegestaan door artikel 4.2.1. van deze Statuten. Behoudens andersluidende 

bepaling in artikel 4.2.3 van deze Statuten, worden alle  andere Bestuursleden  

gekozen door de Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen. 

Desalniettemin wordt het Nederlands lid van de Raad van Bestuur gekozen uit een lijst 

die verschilt van deze van de andere kandidaten voor de Raad van Bestuur.   De 

voordracht en benoeming van bestuursleden geschiedt overeenkomstig de bepalingen 

opgenomen in het Intern Reglement.  

4.2.3. De Raad van Bestuur bepaalt bij meerderheid van stemmen het aantal leden van de 

Raad van Bestuur mits de in Artikel 4.2.1 van deze Statuten bepaalde grenzen 

geëerbiedigd worden. Naast de door de Algemene Vergadering gekozen leden van de 

Raad van Bestuur en de overeenkomstig Artikel 4.2.2 van deze Statuten benoemde 

bestuursleden, kan de Raad van Bestuur bijkomende Bestuursleden benoemen, mits 

deze benoemingen, opgeteld bij de overeenkomstig Artikel 4.2.2 van deze Statuten 

gedane benoemingen, minder dan de helft van het totaal aantal leden van de Raad van 

Bestuur als toegestaan door de Raad van Bestuur uitmaken.   
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4.2.4. De Raad van Bestuur kan bij meerderheid van stemmen een of meer personen 

aanwijzen die geen leden van IDEA hoeven te zijn om als niet-stemgerechtigde 

Ereleden van de Raad van Bestuur te fungeren. De Raad van Bestuur zal de 

voorrechten en taken van de Ereleden bij hun aanstelling bepalen, maar zal onder geen 

enkele omstandigheid aan genoemde ereleden om het even welke bevoegdheden 

delegeren die volledig onder het gezag en de discretionaire bevoegdheid van de Raad 

van Bestuur vallen, zoals omschreven in artikel 4.2.21 van deze Statuten.  

4.2.5. Met uitzondering van de OSI- en IDEA USA leden van de Raad van Bestuur, worden 

de leden van de Raad van Bestuur gekozen of benoemd voor een termijn van drie (3) 

jaar, . Leden van de Raad van Bestuur kunnen slechts eenmaal worden herverkozen of 

herbenoemd voor een opeenvolgende termijn van  drie (3) jaar. Een lid van de Raad 

van Bestuur die twee (2) termijnen heeft volbracht dient derhalve af te treden en kan 

nadien eerst na ommekomst van ten minste één (1) jaar weer worden gekozen of 

benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.  

4.2.6. De criteria voor de selectie van de leden door de Algemene Vergadering of door de 

Raad van Bestuur omvatten: geëngageerdheid voor de principes van een open 

samenleving; begrip van de manier waarop de doelen en doelstellingen van IDEA 

gesteund kunnen worden; erkende bekwaamheid; betrokkenheid bij instellingen of 

beroepen of sectoren van de samenleving waarmee de vereniging wenst samen te 

werken bij de uitvoering van de programma‟s van IDEA; etnische, geografische en/of 

taalkundige verscheidenheid; en het vermogen om op collegiale wijze met andere 

leden van de Raad van Bestuur en met het administratief personeel van IDEA samen 

te werken.  

4.2.7. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde ontslag nemen door middel van 

een schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter. Behoudens andersluidende bepaling 

vanwege de Raad van Bestuur, wordt het ontslag van kracht op het in de kennisgeving 

vermeld tijdstip, en, behoudens andersluidende bepaling in de kennisgeving, is de 

aanvaarding van het ontslag door de Raad van Bestuur niet vereist om genoemd 

ontslag van kracht te laten worden.   

4.2.8. Mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering mag de Raad van Bestuur bij 

een twee derde (2/3) meerderheid van stemmen om het even welk lid van de Raad van 

Bestuur om een bepaalde reden afzetten. De afzetting of het ontslag van om het even 

welk lid van de Raad van Bestuur, maakt een einde aan het lidmaatschap van die 
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persoon van de Raad van Bestuur en aan alle rechten, voorrechten, taken en 

verplichtingen die ermee verband houden.  

4.2.9. Vacatures die om welke reden dan ook in de Raad van Bestuur ontstaan, , kunnen 

volledig naar eigen goeddunken van de Raad van Bestuur met meerderheid van 

stemmen van de op dat ogenblik in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur 

ingevuld worden, ondanks het ontbreken van een quorum, mits bedoelde 

benoemingen,  opgeteld bij de overeenkomstig Artikelen 4.2.2 en 4.2.3 van deze 

Statuten gedane benoemingen, minder dan de helft van het totaal aantal leden van de 

Raad van Bestuur als toegestaan door de Raad van Bestuur  uitmaken. Ieder lid van de 

Raad van Bestuur dat aldus verkozen wordt zal zijn functie uitoefenen tot de 

eerstvolgende Algemene Vergadering..  

4.2.10. De Raad van Bestuur heeft alle nodige bevoegdheden om IDEA te besturen en te 

leiden, behoudens de bevoegdheden die aan de Algemene Vergadering zijn 

voorbehouden. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur omvat, maar is niet beperkt 

tot, het volgende:  

  a) het bijeenroepen en vaststellen van de agenda voor de Algemene Vergadering en 

regionale vergaderingen zoals gedefinieerd in artikel 4.1.5 van deze Statuten; 

  b) het opstellen van het Intern Reglement van DEA en van wijzigingen hiervan,  

overeenkomstig Artikel 8.1 van deze Statuten; ;  

  c) het opstellen van de begroting en de jaarrekening die aan de Algemene 

Vergadering worden voorgelegd;  

  d) de benoeming en/of afzetting van de Algemeen Directeur  

  e) het toezicht en de uitoefening van het bindend goedkeuringsrecht en/of vetorecht 

over de administratie van IDEA, telkens wanneer de Raad van Bestuur zulks 

nodig acht;  

  f) beslissen hoe de algemene leidende principes, de prioriteiten en de filosofie van 

IDEA toegepast worden, en welke programma‟s voor deze toepassing ontwikkeld 

dienen te worden;  

  g) het uitvoeren van accountantscontroles of de aanstelling van accountants die aan 

de Raad van Bestuur verslag uitbrengen met betrekking tot de financiën, 

activiteiten of andere operaties van IDEA;  

  h) het opvragen van verslagen van het administratief personeel, naar goeddunken 

van de Raad van Bestuur en op ogenblikken en met de frequentie die de Raad van 

Bestuur vol ledig naar eigen goeddunken wenselijk acht; 
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  i) iedere overige bevoegdheid betreffende de organisatie of de activiteiten van 

IDEA, waarvan de uitoefening door de Raad van Bestuur volledig naar eigen 

goeddunken wenselijk, passend of doeltreffend geacht wordt; 

  j) het werven of ontvangen van giften, subsidies, legaten of bijdragen aan IDEA; 

  k) beslissen hoe de door IDEA ontvangen gelden zullen verdeeld worden of 

uitgegeven worden;  

  l) besluiten om overeenkomsten te sluiten om registergoederen aan te kopen, van de 

hand te doen of te bezwaren, of om overeenkomsten te sluiten waarbij IDEA zich 

als borg of als hoofdelijk en ondeelbaar schuldenaar verbindt, de uitvoering door 

een der de waarborgt of aanvaardt om zekerheid te stellen voor de schuld van een 

derde.  

   De Raad van Bestuur mag de andere bevoegdheden uitoefenen die thans door de 

wet verleend worden of in de toekomst verleend kunnen worden aan een 

organisatie van openbaar nut zonder winstoogmerk opgericht voor de hierin 

uiteengezette doeleinden, of die voor de aldus verleende bevoegdheden 

noodzakelijk zijn of daarmee gepaard gaan. 

4.2.11. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding voor de uitoefening 

van hun functie, maar kunnen een vergoeding ontvangen worden voor onkosten die 

gemaakt worden in verband met de uitoefening van hun werkzaamheden en functies 

als leden van de Raad van Bestuur.  

4.2.12. . De Raad van Bestuur verkiest uit zijn leden een Voorzitter en  een Vice-voorzitter . 

De Raad van Bestuur kan indien dit door hem noodzakelijk en geïndiceerd wordt 

geacht, andere functies benoemen en vervullen. De functie van Voorzitter of Vice-

voorzitter kan enkel uitgeoefend worden door een persoon die geen actief deelnemer is 

van haar of zijn respectievelijke Debatorganisatie of van IDEA. Alle functionarissen 

oefenen hun functie uit gedurende de termijn waarin zij deel uitmaken van de Raad 

van Bestuur en kunnen door de Raad van Bestuur zonder beperking opnieuw worden 

aangewezen in dezelfde functie indien zij worden herkozen als lid van de Raad van 

Bestuur. Bij iedere vergadering van de Raad van Bestuur wordt het voorzitterschap 

uitgeoefend door de Voorzitter of, bij afwezigheid van de Voorzitter, door een persoon 

die door de aanwezige leden van de Raad van Bestuur wordt verkozen. De Algemeen 

Directeur treedt op als secretaris bij iedere vergadering van de Raad van Bestuur. Bij 

afwezigheid van de Algemeen Directeur zal de persoon die de vergadering voorzit een 

secretaris voor de vergadering aanwijzen.  
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4.2.13  De Raad van Bestuur komt minstens halfjaarlijks bijeen, en minstens eenmaal per jaar 

persoonlijk. Een Buitengewone Vergadering van de Raad van Bestuur kan eveneens 

door de Voorzitter van de Raad van Bestuur worden samengeroepen telkens wanneer 

de belangen van IDEA zulks vereisen, of op schriftelijk verzoek van een derde (1/3) 

van de leden van de Raad van Bestuur. Indien de Voorzitter geen buitengewone 

vergadering samenroept binnen een termijn van tien (10) dagen na ontvangst van 

dergelijk schriftelijk verzoek, kan de groep die het verzoek indient de buitengewone 

vergadering samengeroepen en een lid aanstellen om de vergadering voor te zitten en 

een ander lid aanstellen om de notulen van de vergadering op te stellen. Buitengewone 

vergaderingen van de Raad van Bestuur dienen niet persoonlijk bijgewoond te worden 

en mogen gehouden worden op een manier die in de aankondiging van de vergadering 

wordt vermeld, met inbegrip van telefoonvergaderingen, videovergaderingen, 

briefwisseling, e-mail of fax, mits een kennisgeving minstens tien (10) kalenderdagen 

op voorhand aan alle leden van de Raad van Bestuur wordt gedaan, samen met een 

agenda en voldoende inlichtingen om een beslissing te nemen betreffende de punten 

die op de agenda vermeld staan. 

 4.2.14 Een lid van de Raad van Bestuur mag op een vergadering van de Raad van Bestuur 

vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die eveneens een lid van de Raad 

van Bestuur dient te zijn. Een lid van de Raad van Bestuur mag ten hoogste  één (1) 

andere  lid  vertegenwoordigen. Alle volmachtdocumenten worden vóór het begin van 

de vergadering aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur voorgelegd. Nochtans mag 

een lid van de Raad van Bestuur slechts bij ten hoogste twee opeenvolgende 

vergaderingen bij volmacht stemmen zonder de voorafgaande toestemming van de 

Raad van Bestuur.   

 4.2.15 Behoudens een andersluidend voorschrift uitgaande van de Raad van Bestuur of de 

Algemene Vergadering, moet minstens één derde (1/3) van  alle  leden van de Raad 

van Bestuur en minstens de helft (1/2) van de verkozen leden van de Raad van Bestuur 

die op dat ogenblik in functie zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn om een quorum 

te vormen en de Raad van Bestuur in staat te stellen om geldig te beraadslagen en te 

beslissen over alle aangelegenheden die behoorlijk voorliggen. .  

 4.2.16 De Raad van Bestuur mag, volledig naar eigen goeddunken, om het even welk aantal 

personeelsleden, functionarissen of leden van de Algemene Vergadering of het publiek 

uitnodigen om als niet-stemgerechtigde waarnemers om het even welk deel van een 

vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen. De Raad van Bestuur mag te allen 
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tijde en om welke reden dan ook welke waarnemer dan ook of alle waarnemers 

verzoeken de vergadering van de Raad van Bestuur te verlaten. 

 4.2.17 IDEA wordt vertegenwoordigd door, en is dienovereenkomstig gebonden door de 

handelingen van i) de Raad van Bestuur, ii) de Voorzitter en Algemeen Directeur 

gezamenlijk handelend,  iii) de Algemene Directeur  met het OSI-lid van de Raad van 

Bestuur gezamenlijk handelend;  of iv) de Voorzitter van de Raad van Bestuur en het 

OSI-lid van de Raad van Bestuur gezamenlijk handelend.  

 4.2.18 De Raad van Bestuur mag, bij besluit dat door een meerderheid van de volledige Raad 

van Bestuur wordt goedgekeurd of krachtens een in het Intern reglement van IDEA 

goedgekeurde bepaling,  aan  een of meer vaste of bijzondere comités , met inbegrip 

van maar niet beperkt tot een Directiecomité, of aan een of meer mensen, de door de 

Raad van Bestuur bepaalde en door de wet toegestane machten  en bevoegdheid 

delegeren.   

 .  

4.2.19. Behoudens andersluidende bepaling in deze Statuten worden alle besluiten 

goedgekeurd bij gewone meerderheid van de door de Raad van Bestuur uitgebrachte 

stemmen. Bij staking van stemmen heeft de persoon die de vergadering voorzit de 

beslissende stem. Alle besluiten worden bekendgemaakt aan alle leden van de Raad 

van Bestuur.  

4.2.20. De notulen van iedere vergadering worden vastgelegd in een register dat door de 

Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt ondertekend en door de Algemeen 

Directeur van de Raad van Bestuur ter beschikking van de leden van de Raad van 

Bestuur wordt gehouden.  

4.2.21. Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, behoudt de Raad van Bestuur te 

allen tijde de volledige controle en discretionaire bevoegdheid over de verdeling van 

de door IDEA ontvangen gelden, en zal hij geen overeenkomst met enige persoon of 

organisatie aangaan die op welke wijze ook de controle of discretionaire bevoegdheid 

van de Raad van Bestuur zou kunnen beperken. De Raad van Bestuur zal aan niemand 

bij wie of van wie hij giften, subsidies, legaten of bijdragen werft of ontvangst, 

verklaren dat om het even welke gelden niet naar eigen goeddunken van de Raad van 

Bestuur verdeeld zullen worden. De Raad van Bestuur mag giften, subsidies, legaten 

of bijdragen werven en ontvangen voor een specifiek project dat door hem werd 

onderzocht en goedgekeurd als zijnde bevorderlijk voor de uitgedrukte doelen en 

doelstellingen van IDEA. De Raad van Bestuur mag, volledig naar eigen goeddunken, 
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om het even welke gift, subsidie, legaat of bijdrage waaraan een voorwaarde of 

restrictie verbonden is weigeren en iedere werkelijk ontvangen bijdrage waaraan een 

voorwaarde of restrictie verbonden is aan de schenker retourneren.  

4.2.22.  De Bestuursleden, deskundigen, adviseurs en het kaderpersoneel van IDEA moeten 

de zaken van IDEA beheren op een manier die de belangen van IDEA het best 

behartigt; strijdigheid of schijnbare strijdigheid tussen hun persoonlijke belangen en 

deze van IDEA vermijden; en er voor instaan dat hun functies hun geen ongepast 

voordeel opleveren. De Bestuursleden, deskundigen, adviseurs en het kaderpersoneel 

van IDEA moeten zich houden aan het in het Intern Reglement van IDEA uiteengezet 

Beleid inzake Strijdige Belangen.  

Bovendien zijn de Bestuursleden, deskundigen, adviseurs en het kaderpersoneel van 

IDEA, van welk niveau ook, onderworpen aan en moeten zij zich houden aan een in 

het Intern Reglement van Idea uiteengezet beleid inzake geschenken.  

             

4.3.  De Algemeen Directeur  

4.3.1.  De  Raad van Bestuur kan een Algemeen Directeur benoemen, die haar of zijn 

functie zal uitoefenen totdat zij of hij wordt afgezet door de Raad van Bestuur, of 

ontslag neemt. De afzetting of het ontslag van de Algemeen Directeur maken een 

einde aan de bevoegdheid van die persoon om deel te nemen aan het bestuur, de 

comités, programma‟s, operaties of andere activiteiten van IDEA, tenzij de Raad van 

Bestuur hierover schriftelijk anders beschikt.  

4.3.2. De taken van de Algemeen Directeur worden door de Raad van Bestuur bepaald. De 

Algemeen Directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur, op tijdstippen die door de 

Raad van Bestuur volledig naar eigen goeddunken worden bepaald, betreffende de 

activiteiten, programma‟s en uitgaven van IDEA.  

4.3.3. De Algemeen Directeur is gemachtigd te handelen in het belang van IDEA, teneinde 

de daadwerkelijke activiteiten van de vereniging uit te voeren binnen de grenzen van 

de rechten en verplichtingen die haar of hem door de Raad van Bestuur werden 

toevertrouwd. De Algemeen Directeur mag, naar haar of zijn goeddunken, of op 

voorstel van de Raad van Bestuur, een Onderdirecteur en/of Financieel Directeur 

benoemen, mits daartoe voorafgaande goedkeuring  is verleend door de Raad van 

Bestuur.  

4.3.4. De Algemeen Directeur mag alle vergaderingen van de Raad van Bestuur in een 

ambtshalve, niet stemgerechtigde hoedanigheid bijwonen, tenzij de Raad van Bestuur 
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anders verlangt. Het staat de Raad van Bestuur vrij te beslissen om vergaderingen te 

houden die uitsluitend door leden van de Raad van Bestuur worden bijgewoond.  

 

V. BEGROTING, VERSLAGEN EN REKENINGEN 

5.1. Het  boekjaar begint op één juni en eindigt  op eenendertig mei van ieder jaar. De Raad 

van Bestuur legt ieder jaar de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, , alsmede de 

begroting voor het volgend boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 

Op verzoek van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering kan  een 

registeraccountant buitengewone controles verrichten.  

5.2.De Raad van Bestuur stelt een Interne Controlecommissie aan, bestaande uit   een door de 

Raad van Bestuur aangewezen Bestuurslid, een vertegenwoordiger van het OSI, die niet 

het OSI-lid van de Raad van Bestuur hoeft te zijn, en een door de Algemene Vergadering 

benoemd lid van de Algemene Vergadering. De Interne Controlecommissie is de Raad 

van Bestuur en de Algemene Vergadering van dienst als zijnde de voornaamste werkgroep 

die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van beleidslijnen betreffende uitgaven en 

financiële aangelegenheden, voor het aanbevelen van een registeraccountant om de 

jaarlijkse controle van IDEA‟s jaarrekening uit te voeren en van de voorwaarden 

betreffende de vergoeding en de activiteiten van die registeraccountant, en voor het 

bijstaan van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, in verband met om het 

even welke andere financiële kwesties die hetzij bijzondere deskundigheid hetzij 

onafhankelijkheid vereisen. De Interne Controlecommissie houdt toezicht op de door een 

registeraccountant uitgevoerde controles van IDEA. De Interne Controlecommissie heeft 

geen enkele beslissingsbevoegdheid, tenzij de bevoegdheid die door de Raad van Bestuur 

of de Algemene Vergadering aan de Interne Controle commissie wordt gedelegeerd.  De 

Interne Controlecommissie wordt benoemd of verkozen voor  een op het ogenblik van hun 

benoeming of verkiezing te bepalen duur.  .  

5.3.Jaarlijkse verslagen van IDEA worden gehandhaafd overeenkomstig de procedures en het 

beleid van de boekhouding die door de Raad van Bestuur worden bepaald en volgens de 

bepalingen van het toepasselijke Nederlandse recht.  

VI. BRONNEN VAN EIGENDOM EN UITBATING  

6.1.De eigendommen en gelden die nodig zijn voor het bestaan en de werking van IDEA 

worden  verstrekt door ,  financieringsbronnen die door de Raad van Bestuur zijn 

goedgekeurd, overeenkomstig het toepasselijke Nederlandse recht. IDEA mag het 
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eigendomsrecht uitoefenen van kantoorgebouwen, eigendommen en activa, zowel liquide 

middelen als onroerende zaken, en zal deze uitsluitend aanwenden om de in deze statuten 

vastgelegde doelen en doelstellingen van IDEA te bevorderen.  

6.2.IDEA is bevoegd leningen aan te gaan of te verstrekken en een zekerheidsbelang in zijn 

vermogen te verlenen, alsmede subsidies en bijdragen voor zijn doelstellingen te werven. 

IDEA heeft het recht alle andere bevoegdheden uit te oefenen die de wet nu of later 

toekent aan organisaties van openbaar nut zonder winstoogmerk met bovengenoemde 

doelstellingen, of die noodzakelijk zijn voor of voortvloeien uit de uitoefening van de 

aldus toegekende bevoegdheden. 

VII. WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN IDEA  

7.1.Onverminderd de vereisten van de Nederlandse wetgeving, dient ieder voorstel om deze 

Statuten te wijzigen of om IDEA te ontbinden uit te gaan van de Raad van Bestuur of van 

twee derde (2/3) van de stemgerechtigde leden van IDEA. 

7.2.Ingeval van een dergelijk voorstel, geeft de Raad van Bestuur aan de leden van IDEA 

kennis van het voorstel en van de datum, plaats en uur van de Algemene Vergadering die 

over het voorstel zal beslissen, zulks ten minste twee (2) maanden voor de datum van 

bovengenoemde Algemene Vergadering.  

7.3.Een besluit om deze Statuten te wijzigen of om IDEA te ontbinden moet worden 

goedgekeurd door een twee derde (2/3) meerderheid van de door de stemgerechtigde 

leden van IDEA uitgebrachte stemmen.  

7.4.De Algemene Vergadering bepaalt de voorwaarden en procedure voor de ontbinding en 

vereffening van IDEA. Ingeval van ontbinding, vereffening of reorganisatie worden alle 

overblijvende activa van IDEA, nadat alle verplichtingen jegens crediteuren zijn 

nagekomen, door de Raad van Bestuur volledig naar eigen goeddunken en als toegestaan 

door de Nederlandse wet ingehouden, toegewezen of verdeeld tussen organisaties die 

uitsluitend zijn opgericht en werkzaam zijn voor gelijksoortige doelen en doelstellingen 

als die van IDEA.  

 

VIII. INTERN REGLEMENT  

8.1.Behoudens voor zover anders is bepaald in dit artikel, is de Raad van Bestuur bevoegd bij 

volstrekte meerderheid het Intern Reglement van IDEA geheel of gedeeltelijk vast te 

stellen, te wijzigen of in te trekken. Onverminderd het bovenstaande is het vaststellen, 

wijzigen en/of intrekken van  elke bepaling van het Intern Reglement die betrekking heeft 

op de criteria en/of procedures voor het toelaten of de beëindiging van het lidmaatschap 
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van stemgerechtigde  leden, onderworpen aan goedkeuring van de Algemene 

Vergadering.  

 

 

Slotbepalingen 

 

1. De Algemene Vergadering verleent hierbij aan Bradley Gallop, advocaat, kantoor houdend 

te 1090 Brussel, België, Dupréstraat 15, machtiging met bevoegdheid tot 

indeplaatsstelling, tot het aanbrengen van alle niet-essentiële wijzigingen aan deze 

Statuten, die vereist zijn om te voldoen aan het Nederlandse recht; tot het ondertekenen 

van om het even welke akte van wijziging of andere documenten die nodig zijn om deze 

statutenwijziging te verrichten en de nieuwe akte van wijziging bij de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam te registreren; en tot het doen van al het overige dat nodig is 

om de wil van de Algemene Vergadering, zoals uitgedrukt in deze wijzigingen, uit te 

voeren.  


