JAMAAT ~ AL ~ IMAAN
AHLE SUNNAT WAL DJAMA’ AT
HOOFTSKADE 109/110 2526 KB DEN HAAG
De ondergetekende mr Antonius Aloijsius Cornelius Anna Maria Geboers, notaris ter
standplaats 's-Gravenhage, verklaart:
dat de hieronder staande tekst de volledige statuten bevat van de vereniging:
Jamaat-Al-Imaan Ahle Sunnat Wal Djamaat gevestigd te 's-Gravenhage, zulks inclusief de
statutenwijziging op 15 november 1991 verleden voor ondergetekende notaris.

STATUTEN
Artikel
1
Naam van de vereniging
1.1

De vereniging draagt de naam: Jamaat-Al-Imaan Ahle Sunnat Wal Djama'at en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel
2
Zetel van de vereniging
2.1

De vereniging is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Doel van de vereniging
Artikel
3
De vereniging heeft ten doel:
3.1
3.2
3.3
3.4

het belijden van de islamitische Godsdienst te bevorderen en te verbreiden;
het bevorderen van de culturele en sociale belangen van de moslims in Nederland;
het bevorderen van de studie van de Islam;
het bevorderen van goede inter- godsdienstige betrekkingen.

Artikel
4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
4.1
4.2
4.3

het houden van bijeenkomsten tot het vervullen van de gebedsplicht;
naleving van de leer van de Islam, zoals zij is vastgelegd in de Heilige Qoeran en
Hadies;
het houden van bijeenkomsten waarin onderricht in de Islam wordt gegeven;
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4.4
4.5
4.6
4.7

het publiceren en verspreiden van religieuze lectuur;
het onderhouden van kontakten met andere gelijksoortige organisaties;
het houden van inter-godsdienstige bijeenkomsten;
en in het algemeen door alles, wat dienstig is aan haar doel zonder in strijd te zijn
met de openbare orde en de goede zeden.

Artikel
5
Verenigingsjaar
5.1

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap
Artikel
6
Leden en donateurs
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

De vereniging kent leden en donateurs;
leden kunnen zijn: alle personen die met de doelstellingen van de vereniging
instemmen;
alle leden hetzij man, hetzij vrouw hebben dezelfde rechten;
leden van de vereniging zijn zij die schriftelijk te kennen hebben gegeven als lid te
willen worden toegelaten en als zodanig door het bestuur zijn geaccepteerd;
donateurs zijn zij die de vereniging periodiek met een geldelijke bijdrage of andere
giften steunen.

Artikel
7
Overdracht van het lidmaatschap
7.1

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel
8
Beëindiging van het lidmaatschap
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

Het lidmaatschap eindigt door:
overlijden van het lid;
schriftelijke opzegging door het lid;
opzegging door de vereniging;
royement krachtens besluit van het bestuur.

8.2

Opzegging door het lid

8.2.1

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk,
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

8.2.2
8.2.3
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8.3

Opzegging door de vereniging

8.3.1

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door
het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste vier weken.
opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in
de wet behaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid
is van overeenkomstige toepassing.

8.3.2

8.4
8.4.1

8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5

Ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of wanneer
een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, zoals onder meer in het geval
van de ondanks betalingsherinneringen, niet of niet-tijdige betaling van zijn
contributie.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij een speciaal voor dit doel belegde algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

8.5

Verschuldigde contributie bij beëindiging lidmaatschap

8.5.1

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd

Artikel
9

Geldmiddelen

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
contributies;
donaties, giften, legaten, schenkingen;
bijdragen van bepaalde instanties;
andere wettig verkregen baten.

Artikel
10
Contributiebetaling
10.1
10.2

Alle leden zijn verplicht de vastgestelde contributie ten minste een maand vooruit te
voldoen.
De hoogte van de maandelijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene
vergadering bij huishoudelijk reglement.
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Bestuur
Artikel
11
Toelating, samenstelling, zittingsduur, schorsing en ontslag.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden
van ten minste drie en ten hoogste negen personen.
De voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester worden in functie
gekozen, terwijl de overige functies door de bestuursleden onderling worden
geregeld.
De voorzitter, de eerste secretaris en de eerste penningmeester vormen tezamen het
dagelijks bestuur.
Verkiesbaar zijn de leden der vereniging die de leeftijd van ten minste vijfentwintig
jaar hebben bereikt en ten minste een vol jaar lid zijn van de vereniging.
Bloedverwantschap tot en met de tweede graad mag niet bestaan tussen de leden
van het bestuur.
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de
vereniging benoemd.
Bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemeen vergadering worden geschorst
en ontslagen.
Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
De zittingsduur van het bestuur is twee jaar, na afloop van welke termijn het gehele
bestuur aftreedt en terstond herkiesbaar is.
Degene die in een tussentijds ontstane vacature wordt benoemd treedt af op het
moment dat degene in wiens plaats hij is benoemd had moeten aftreden.
Een niet voltallig bestuur blijft, indien er quorum aanwézig is, bestuursbevoegd

Artikel
12
Taken en bevoegdheden
12.1
12.2
12.3
12.4

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het
dagelijks bestuur.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan
van overeenkomsten tot het ver krijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging na
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
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Artikel
13
Dagelijks bestuur, verlenen van volmacht aan bestuurders
13.1
13.2
13.3

Niet het bestuur, doch in plaats daarvan het dagelijks bestuur, vertegenwoordigt de
vereniging in en buiten rechte.
Alle van de vereniging uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en
de eerste secretaris en bij ontstentenis door hun respectievelijke vervangers.
Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan ten minste twee
bestuurders afzonderlijk, alsook gezamenlijk met anderen, om de vereniging binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene Ledenvergadering
Artikel
14
Algemene jaarvergadering
14.1.1
14.1.2
14.1.3

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd.
Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni wordt een algemene vergadering gehouden.
In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van
de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd bestuur.

14.2

Commissie van onderzoek

14.2.1

Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie ter onderzoek van de in
het vorige lid bedoelde stukken, welke commissie bestaat uit ten minste twee leden
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Het bestuur doet de stukken ten minste één maand voor de dag waarop de
algemene vergadering zal worden gehouden, waarin deze zullen worden behandeld,
toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen
bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de
boeken en de bescheiden der vereniging te geven.

14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5

Artikel
15
Frequentie en wijze bijeenroeping van de algemene- en jaarvergadering
15.1
15.2

Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene
vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
Op schriftelijk verzoek van ten minste vijf en twintig stemgerechtigde leden is het
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering om een termijn
van niet langer dan vier weken.
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15.3
15.4
15.5

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling
aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel
16
Toegang tot en wijze van stemming in de algemene- en jaarvergadering
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de personen die deel
uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door de
algemene vergadering schriftelijk zijn uitgenodigd.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Bij de staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootst
aantal stemmen kregen; zonodig na tussenstemming.

Artikel
17
Leiding, wijze van beraadslaging en besluitvorming
17.1

17.2

17.3

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de plaatsvervangend voorzitter respectievelijk de oudste
aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering
zelf in haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de
vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon Deze notulen worden
in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel
18
Stemrecht
18.1
18.2
18.3

Stemgerechtigde leden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en
geen achterstand hebben met betaling van contributie.
Ieder stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigde, zijnde een andere stemgerechtigde, te doen uitbrengen.
Een stemgerechtigde kan slechts voor één persoon als gemachtigde optreden.
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Artikel
19
19.1

Bezoldiging of Honorarium
Bestuursleden, leden van de religieuze raad, commissie en orgaanleden genieten
geen bezoldiging, salaris of honorarium met uitzondering van reis- en verblijfkosten
gemaakt ten behoeve van de vereniging in opdracht van het bestuur.

Artikel
20
Organen
20.1

Artikel
21
21.1

21.2

Het bestuur is bevoegd organen in te stellen, welke behulpzaam zijn bij de uitvoering
van haar bestuurstaak.

Imaam/Religieuze Raad
De Imaam (hoofdvoorganger), Naib Imaam (plaatsvervangend voorganger), en de
leden van de Tablieggroep (religieuze raad) worden op voordracht van het bestuur, in
overleg met de Tablieggroep, door de algemene ledenvergadering benoemd voor
onbepaalde tijd.
Het bepaalde in artikel 8 leden 1,2,3,4 en 5 is van overeenkomstige toepassing op
het beëindigen van het lidmaatschap van de Imaam, Naib Imaam en leden van de
Tablieggroep.

Artikel
22
Huishoudelijk reglement
22.1
22.2

Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft
nadere regels omtrent lidmaatschap, contributies, taakverdeling onder de
bestuursleden en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of
deze statuten

Artikel
23
Statutenwijziging

23.1
23.2

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de
dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wiiziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe door het bestuur aan te wijzen
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
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23.3
23.4

23.5
23.6

Wiiziging van deze statuten kan slechts geschieden krachtens een besluit
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
stemgerechtigde leden van de vereniging.
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een
tweede speciaal daartoe belegde algemene ledenvergadering, ongeacht het
aantal der alsdan aanwezige stemgerechtigde leden, met tenminste drie/vierde
van het aantal der uitgebrachte stemmen daartoe worden besloten.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

Artikel
24
Ontbinding en vereffening

24.1

24.2

Het bepaalde in artikel 23 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van
de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien verstande dat
bovendien geldt dat de termijn voor oproeping van de algemene vergadering
veertien dagen bedraagt.
De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.

Artikel
25
Slotbepaling
25.1
25.2

In deze gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement
voorzien, beslist het bestuur.
Bij verschil van mening over de uitleg van de bepalingen van deze statuten tussen
bestuursleden onderling of tussen het bestuur en de leden, beslist de algemene
ledenvergadering.

