
Statuten Oro, Vereniging voor Werelddans 

Vastgesteld ALV 27 februari 2022 
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op 22 maart 2022 
 

Artikel 1. Naam en oprichting 
1. De vereniging draagt de naam: Oro, Vereniging voor Werelddans. Zij wordt in deze 

statuten steeds aangeduid als: Oro. 

2. Oro is in 1971 ontstaan als Volksdansgroep Oro. Op 15 februari 1978 is Oro als vereniging 

opgericht. 

 

Artikel 2. Zetel en inschrijving 
1. Oro heeft haar zetel in Haarlem; 

2. Oro en de bestuursleden zijn ingeschreven in het handelsregister. 

 

Artikel 3. Doel 
1. Oro stelt zich ten doel: 

a. het beoefenen van werelddans; 

b. het verbeteren van het niveau van de beoefening van werelddans; 

c. werelddans te propageren en te verbreiden. 

2. Oro tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het organiseren van dansgroepen; 

b. het organiseren van en medewerken aan activiteiten waarbij werelddans ten uitvoer 

wordt gebracht; 

c. gebruik te maken van alle andere wettige middelen die kunnen leiden tot het gestelde 

doel. 

 

Artikel 4. De leden 
Oro heeft gewone leden, jeugdleden, ereleden en buitengewoon leden. 

a. Gewone leden en jeugdleden zijn leden die gerechtigd zijn aan de wekelijkse 

dansgroepen deel te nemen; 

b. Ereleden zijn zij die een grote inzet voor de vereniging hebben getoond en als erelid 

zijn benoemd door het bestuur. 

c. Buitengewone leden zijn zij die meewerken aan de organisatie van de vereniging. 

Alleen gewone leden en wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden hebben stemrecht. 

 

Artikel 5. Aanmelding lidmaatschap 
1. De aanmelding als lid dient schriftelijk plaats te vinden bij het bestuur en is tot 

wederopzegging. 

2. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen en geboortedata 
alsmede telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen, een en ander 
op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens 
bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. 

3. Oro heeft een privacy protocol, waarin is opgenomen hoe Oro omgaat met de persoonsgegevens 
van haar leden. 

 

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 

b. door opzegging van het lid aan het bestuur; 

c. door opzegging namens de vereniging; dit kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te 

voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens Oro niet nakomt, alsook wanneer 

redelijkerwijs van Oro niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting; dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van Oro handelt, of Oro op onredelijke wijze 

benadeelt. 

2. Opzegging namens Oro geschiedt door het bestuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door Oro kan slechts geschieden tegen het 

einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 

(4) weken.  



4. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van Oro of van het lid 

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

5. 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. 

6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te 

sluiten. 

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 

redelijkerwijs van Oro niet gevergd kan worden het lidmaatschap staat de betrokkene 

binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 

algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit in 

kennis gesteld met opgave van redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst. 

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin 

de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. 

 

Artikel 7. Contributie 
1. Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage: de contributie. 

2. Het bestuur stelt voor de aanvang van het verenigingsjaar de contributie van de groepen 

vast en vermeldt de hoogte van deze contributie in de seizoensflyer en/of de Orokrant. 

3. Tijdens de jaarvergadering – zijnde de eerste algemene ledenvergadering  in een 

verenigingsjaar- beslissen de leden over een eventuele wijziging in de contributie over het 

volgend verenigingsjaar. 

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen. 

5. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de 

contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind van het verenigingsjaar 

bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken. Deze bijzondere 

situaties zijn met name verhuizing van het lid buiten de regio waar Oro is gevestigd en 

blijvende ziekte of blessure waardoor het lid niet meer kan deelnemen aan de groep. 

6. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven 

datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet 

geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht 

van beroep uitgesloten van deelname aan de groep totdat hij geheel aan zijn financiële 

verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in Oro geen rechten 

uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het 

lidmaatschap voortvloeien. 

7. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover Oro, is het lid 

vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft 

het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is 

gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage 

incassokosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn 

verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten ook alle 

redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan Oro door een advocaat of deurwaarder 

gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. 

 

Artikel 8. Andere verplichtingen van de leden 
1. Leden zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten van organen van 

Oro na te leven. 

2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of 

seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) 

geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die 

het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met 

deze bepaling kan leiden tot ontzetting uit het lidmaatschap. 

 

Artikel 9. Geldmiddelen 
1. De geldmiddelen van Oro bestaan uit: 

a. contributies van leden; 

b. entreegelden; 

c. subsidies; 

d. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

e. overige baten 



2. De door Oro behaalde geldelijke voordelen zullen uitsluitend ten behoeve van Oro worden 

aangewend. 

 

Artikel 10. Het bestuur 
1. Het bestuur van Oro bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van drie en 

een maximum van negen. 

2. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met: 

a. lidmaatschap van de kascommissie; 

b. lidmaatschap van de continuïteitscommissie. 

3. De leden van het bestuur worden op de jaarvergadering door de leden gekozen. 

4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. 

5. Het bestuur wordt gekozen voor de duur van twee jaar en bestuursleden kunnen steeds 

herkozen worden. Het aantal termijnen is onbeperkt. 

6. De bestuurders verrichten hun taak in het belang van Oro en haar leden.  
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang Oro. 

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen 

door de continuïteitscommissie. 

8. Het bestuur legt van haar beleid rekening en verantwoording af aan de algemene 

vergadering. 

9. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, of van het enige bestuurslid, 

wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door de (door de algemene ledenvergadering 

ingestelde) continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de 

gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de leden van de 

continuïteitscommissie dan wel de door deze commissie aangewezen personen met een 

bestuurder gelijkgesteld. 

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een 

bestuurslid gedurende een periode van meer dan dertig (30) dagen onbereikbaar is door 

ziekte of andere oorzaken; er is pas sprake van een zodanig belet als twee andere 

bestuursleden tezamen dit gemotiveerd vaststellen. 

 

Artikel 11. Vergadering, besluitvorming en vertegenwoordiging van het bestuur 
1. Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls als nodig wordt 

geacht door de voorzitter of twee bestuursleden. 

2. Het bestuur neemt zijn besluiten met meerderheid van stemmen. Is de vergadering niet 

voltallig, dan is voor het nemen van een besluit vereist dat minimaal twee derde van de 

bestuursleden aanwezig is. 

3. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. 

4. Van het verhandelde in elke vergadering maakt de secretaris verslag, dat het bestuur de volgende 
vergadering  vaststelt.  

5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich 

tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming 

deelnemen. Deze besluiten worden in het eerstvolgende verslag van de 

bestuursvergadering specifiek opgenomen. 

6. Het bestuur kan commissies instellen en bestuursondersteuners aanstellen, met 

uitzondering van de kascontrole commissie, die onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak uitvoeren. 

7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

8. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) tezamen handelende 

bestuursleden. 

9. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen waarin de 

voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

 

Artikel 12. Algemene vergadering en stemrecht 
1. Het bestuur roept de leden tenminste eenmaal per jaar op voor de algemene 

jaarvergadering. Deze dient binnen 3 maanden na aanvang van het boekjaar plaats te 

vinden. Het bestuur legt dag, uur en plaats van de jaarvergadering en eventuele andere 

algemene vergadering vast. Het bestuur doet tenminste veertien dagen van tevoren 

schriftelijk mededeling aan de leden over de vergadering met verzending van agenda en 

stukken. 

2. Op de jaarvergadering wordt behandeld: 

a. het beleid van het bestuur; 



b. het jaarverslag van de secretaris; 

c. het jaarverslag van de penningmeester, inclusief jaarrekening, begroting en balans; 

d. het verslag van de kascontrolecommissie; 

e. de verkiezing van nieuwe en/of herverkiezing van aftredende bestuursleden; 

f. benoeming kascommissie en continuïteitscommissie voor het volgende verenigingsjaar; 

g. andere voorstellen van leden of bestuur. 

3. Algemene vergadering worden zo dikwijls gehouden als het bestuur nodig acht of op 

schriftelijk verzoek van tenminste vijftien procent (15%) van de leden van Oro. 

4. Een algemene vergadering op verzoek van de leden dient het bestuur binnen één (1) 

maand na het inkomen van het verzoek te beleggen. 

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt. 

6. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 

7. Bij verkiezing van personen kan ieder lid per functie één (1) stem uitbrengen. 

8. Gekozen is hij, die het grootste aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft verzameld. 

Deze regel wordt toegepast tot het aantal beschikbare plaatsen of functies bezet zijn. 

Indien meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen hebben verzameld, vindt tussen 

deze kandidaten herstemming plaats. 

9. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan of lager is dan het aantal benodigde of 

toegestane functies, worden de kandidaten per proclamatie benoemd. 

10. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald worden besluiten genomen bij 

meerderheid van stemmen. 

 

Artikel 13. Huishoudelijk reglement 
1. Al datgene wat nadere regeling behoeft, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet, 

ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

3. De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement vast, wijzigt het of vult het aan 

bij twee derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 14. Voorstel tot wijziging statuten 
Het bestuur of tenminste vijftien procent (15%) van de stemgerechtigde leden kan een 

voorstel tot wijziging of aanvulling van de statuten indienen. 

 

Artikel 15. Ontbinding 
1. Oro kan worden ontbonden indien tenminste twee derde van het aantal stemgerechtigde 

leden op een speciale algemene vergadering zich daarvoor uitspreekt. 

2. De oproep voor deze speciale algemene vergadering moet met vermelding van het voorstel 

tot ontbinding aan alle leden persoonlijk worden toegezonden. 

3. Oro wordt tevens ontbonden, indien het aantal leden tot minder dan twintig is 

teruggelopen. 

4. Bij ontbinding of opheffing van Oro wordt onder voorbehoud en met inachtnemning van de 

daarop van toepassing zijnde artikelen van het Burgerlijk Wetboek, door de algemene 

vergadering beschikt over de rechten en de eigendommen van Oro. 

 

Artikel 16. Slotbepalingen 
1. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus. 

2. Overal waar de mannelijke woordvorm is gebruik voor personen doelt deze zowel op 

mannelijke als vrouwelijke functionarissen of leden. 

3. Oro aanvaardt behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet geen aansprakelijkheid. 

4. Alle geschillen, de bepalingen van de vereniging betreffende, worden beslecht door het 

bestuur, met recht op beroep op de algemene vergadering. 

5. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, behoudens 

verantwoording aan de algemene vergadering. 

 


