L I N K I N G R E S E A R C H, P O L I C Y A N D P R A C T I C E

STATUTEN
Naam en Vestiging
Artikel 1
De Vereniging draagt de naam ‘EAIR - The European Higher Education Society’.
De Vereniging is gevestigd te Amsterdam.
Missie en Doelstellingen
Artikel 2
EAIR - The European Higher Education Society stelt zich ten doel om een Europese vereniging te zijn met
een internationaal lidmaatschap en een internationale visie. Zij streeft ernaar de samenwerking tussen
onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders te versterken. Zij vormt een professionele en aantrekkelijke
partner voor andere verenigingen binnen en buiten Europa, die op vergelijkbare of op meer
gespecialiseerde gebieden binnen het hoger onderwijs opereren.
De doelstellingen van de Vereniging zijn:
2.1 Het stimuleren van onderzoek op het terrein van Europees hoger onderwijs;
2.2 Het ondersteunen van de samenwerking tussen onderzoek, beleid en bestuur op het gebied van hoger
onderwijs;
2.3 Het uitdragen van de ontwikkeling van institutioneel management, planning en de implementatie van
beleid;
2.4 Het verspreiden van informatie omtrent ‘good practices’ binnen hoger onderwijs;
2.5 Het samenwerken met en het uitwisselen van informatie met vergelijkbare organisaties.
Lidmaatschap
Artikel 3
De Vereniging kent twee soorten lidmaatschappen: Aangevraagd Lidmaatschap en Toegekend
Lidmaatschap.
3.1 Aangevraagd lidmaatschap
3.1.1 Eenieder die betrokken is bij en interesse heeft in de doelstellingen van de Vereniging kan het
lidmaatschap aanvragen;
3.1.2 Het Algemeen Bestuur beslist over de toelating van een aanvraag en tevens omtrent de
categorie waarin de aanvrager dient te worden geplaatst;
3.1.3 Indien het Algemeen Bestuur een aanvraag voor lidmaatschap afwijst, zal de aanvrager op de
hoogte worden gesteld van de redenen daartoe, waarbij de aanvrager de mogelijkheid van
beroep heeft bij de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering beslist
vervolgens over de betreffende aanvraag.
3.2 Toegekend lidmaatschap
3.2.1 EAIR kent tevens een erelidmaatschap, dat door het Algemeen Bestuur wordt toegekend aan
leden of voormalige leden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de realisering van
de doelstellingen van EAIR.
3.3 De rechten van het EAIR-lidmaatschap zijn vastgelegd in de artikelen van deze Statuten.
3.4 Ongeacht de vrijstelling voor de betaling van het lidmaatschap voor ereleden, zijn de verplichtingen
verbonden aan het lidmaatschap als volgt:
3.4.1 Het inachtnemen van de lidmaatschapsregels;
3.4.2 Het voldoen van de jaarlijkse lidmaatschapscontributie;
3.4.3 Het niet in diskrediet brengen van de Vereniging.
3.5 Lidmaatschap is op persoonlijke titel en kan niet worden overgedragen.

Beëindiging van het Lidmaatschap
Artikel 4
Het lidmaatschap eindigt:
4.1 Door het overlijden van het lid.
4.2 Door opzegging door het lid.
4.3 Door opzegging door de Vereniging.
4.3.1 Het lidmaatschap wordt beëindigd indien het lid niet voldoet aan de verplichtingen verbonden
aan het lidmaatschap;
4.3.2 Het lidmaatschap wordt beëindigd ingeval de jaarlijkse lidmaatschapscontributie niet is
voldaan.
4.4 Na royement van een lid:
4.4.1 Het Algemeen Bestuur is gerechtigd een lid te royeren;
4.4.2 Een lid kan slechts worden geroyeerd wanneer hij/zij in strijd met de Statuten, het
Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging in
diskrediet brengt;
4.4.3 Indien het Algemeen Bestuur een lid royeert, zal het betreffende lid op de hoogte worden
gesteld van de redenen daartoe, waarbij het betreffende lid de mogelijkheid van beroep heeft
bij de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering beslist vervolgens over
het betreffende royement;
4.4.4 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is een lid geschorst.
Jaarlijkse Lidmaatschapscontributie
Artikel 5
5.1 Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het lidmaatschapsjaar van de Vereniging loopt
van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
5.2 De Algemene Ledenvergadering stelt op grond van een voorstel van het Algemeen Bestuur de
jaarlijkse lidmaatschapscontributie vast.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 6
6.1 De Algemene Vergadering is de vergadering van alle leden. Aan de Algemene Vergadering komen
alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze Statuten aan andere organen zijn toegekend.
6.2 De Algemene Vergaderingen worden ook wel de Algemene Ledenvergaderingen genoemd.
6.3 Algemene Ledenvergaderingen wordt zo vaak gehouden als het Algemeen Bestuur wenselijk acht of
zoals in deze Statuten is voorzien.
6.4 Eenmaal per jaar, uiterlijk tien maanden na het einde van het verenigingsjaar, wordt een Algemene
Ledenvergadering – de Algemene Jaarvergadering - gehouden ten tijde van het jaarlijkse Forum, op
een door het Algemeen Bestuur bepaalde plaats en tijdstip.
6.5 Daarnaast is het Algemeen Bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van de leden van
de Vereniging, binnen een periode van uiterlijk één kalendermaand, een Algemene Ledenvergadering te
beleggen. Indien binnen veertien dagen aan een dergelijk verzoek geen gevolg is gegeven, dan kunnen
diegenen die het verzoek hebben ingediend zelf een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen met
inachtneming van het gestelde in dit Artikel en het Huishoudelijk Reglement. De verzoekende partijen
kunnen vervolgens andere personen dan de leden van het Algemeen Bestuur belasten met het
voorzitterschap en het opstellen van de notulen van de betreffende vergadering.
6.6 Elk lid zal tenminste één kalendermaand voorafgaande aan een Algemene Ledenvergadering
daaromtrent worden bericht.
6.7 Elk lid van de Vereniging heeft één stem. Een lid kan zijn of haar stem laten uitbrengen door een daartoe
gemachtigde persoon door middel van een schriftelijke volmacht, mits de gemachtigde lid is van de
Vereniging. Indien een gemachtigde daartoe volmacht heeft gekregen, kan hij of zij namens meer dan
één lid een stem uitbrengen.
6.8 Dertig leden danwel 10% van alle leden (waarbij het laagste aantal van de twee genoemde opties geldt)
die de Algemene Ledenvergadering bijwonen vormen een quorum.

Indien niet aan het quorum wordt voldaan, roept het Algemeen Bestuur nogmaals zo spoedig mogelijk
een Algemene Ledenvergadering bijeen. De besluiten die tijdens deze tweede Algemene
Ledenvergadering worden genomen, kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezigen en degenen die
hun stem uitbrengen, tenzij de wet of deze Statuten anders voorschrijven.
6.9 Alle besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen van de aanwezigen die stemmen, tenzij de wet of deze Statuten anders voorschrijven.
Lidmaatschap van het Algemeen Bestuur
Artikel 7
7.1 Het Algemeen Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
7.2 Het Algemeen Bestuur bestaat uit negen personen die door en uit de leden van de Vereniging worden
voorgedragen en gekozen voor een periode van drie jaar.
7.3 In uitzonderlijke situaties kan het Algemeen Bestuur maximaal twee personen coöpteren voor de duur
van één jaar, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Deze
personen kunnen onmiddellijk opnieuw gecoöpteerd worden voor de duur van één jaar tot een
maximum van drie jaar. Voor leden die meer dan één jaar gecoöpteerd worden is goedkeuring door de
Algemene Ledenvergadering vereist. Het aantal leden van het Algemeen Bestuur wordt
dienovereenkomstig uitgebreid. Gecoöpteerde leden van het Algemeen Bestuur hebben dezelfde
rechten en plichten als de gekozen leden.
7.4 Het Algemeen Bestuur is bevoegd ex-officio personen tot zijn vergaderingen uit te nodigen. Exofficio personen worden uitgenodigd hebben geen stemrecht binnen het Algemeen Bestuur.
7.5 Kandidaten voor gekozen lidmaatschap van het Algemeen Bestuur worden door leden van de
Vereniging overeenkomstig de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde richtlijnen voorgedragen
en goedgekeurd. Het Algemeen Bestuur bepaalt of de voorgedragen kandidaten aan de normen
voldoen en dienen een lijst met geschikte kandidaten voor de verkiezing in.
7.6 Op schriftelijk verzoek van tenminste 25 leden van de Vereniging is het Algemeen Bestuur verplicht een
kandidaat voor verkiezing op te nemen, die wel oorspronkelijk als kandidaat, maar niet door het
Algemeen Bestuur voor verkiezing, werd voorgedragen.
7.7 Indien het aantal gekozen leden van het Algemeen Bestuur minder is dan negen, dan behoudt het
Algemeen Bestuur haar bevoegdheid. Het Algemeen Bestuur dient echter elke vrijgevallen functie zo
spoedig mogelijk op te vullen.
Beëindiging Lidmaatschap van het Algemeen Bestuur
Artikel 8
8.1 Ieder lid van het Algemeen Bestuur, ook indien hij/zij voor bepaalde tijd is gekozen, kan te allen tijde
door tweederde meerderheid van het Algemeen Bestuur worden geschorst.
8.1.1 De schorsing duurt tot de volgende Algemene Ledenvergadering waarin de leden een besluit
nemen over ontslag uit of terugplaatsing in het Algemeen Bestuur.
8.2 Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap:
8.2.1 Door overlijden;
8.2.2 Door schriftelijk te bedanken;
8.2.3 Door het verlies van handelingsbekwaamheid;
8.2.4 Door beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging.
De Functies en Verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur
Artikel 9
9.1 De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en andere functionarissen worden door het
Algemeen Bestuur uit haar midden benoemd.
9.2 Het Algemeen Bestuur neemt slechts besluiten indien de meerderheid van de zittinghebbende en niet
geschorste leden van het Algemeen Bestuur, aanwezig is. Vertegenwoordiging is niet toegestaan. Ieder
lid van het Algemeen Bestuur heeft één stem.

9.3
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9.5

9.6

9.7
9.8

9.2.1 Het Algemeen Bestuur neemt besluiten met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij
anderszins bepaald;
9.2.2 Een gewone meerderheid wordt geacht meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen te
vormen;
9.2.3 Alle stemmen worden mondeling uitgebracht tenzij één der leden van het Algemeen Bestuur om
een schriftelijke stemming verzoekt;
9.2.4 Bij staking van stemmen, wordt het besluit geacht te zijn verworpen.
Het Algemeen Bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen van zijn taken die onder zijn
verantwoordelijkheid vallen door personen, werkgroepen of commissies te laten uitvoeren.
Een Dagelijks Bestuur, benoemd door en bestaande uit leden van het Algemeen Bestuur voert namens
het Algemeen Bestuur, in de periode tussen de gewone vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de
noodzakelijke taken voor de Vereniging uit.
9.4.1 Alle acties die door het Dagelijks Bestuur worden ondernomen worden aan het Algemeen
Bestuur gerapporteerd;
9.4.2 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester;
9.4.3 Het Dagelijks Bestuur is indien zij zulks geschikt acht, bevoegd andere gekozen en ex officio
personen voor haar vergaderingen uit te nodigen.
Het Dagelijks Bestuur dient de Vereniging extern te vertegenwoordigen, zowel in als buiten rechte.
Voorts kan de Vereniging wettelijk worden vertegenwoordigd door twee leden van het Dagelijks
Bestuurde gezamenlijk. Dit laat de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur om in bepaalde gevallen
speciale voorzieningen voor vertegenwoordiging te treffen onverlet.
Mits zulks geschiedt met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is het Algemeen Bestuur
bevoegd besluiten te nemen omtrent het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging optreedt als
borg of enige en onderscheidenlijke hoofdschuldenaar, namens een derde optreedt of onderpand
verschaft voor een schuld van een derde. Indien een dergelijke goedkeuring niet voor handen is, kunnen
derden beroep aantekenen tegen deze situatie terwijl tevens beroep kan worden aangetekend tegen de
niet verleende goedkeuring jegens derden.
Geen der leden van het Algemeen Bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor zaken omtrent de Vereniging.
Het Algemeen Bestuur benoemt een directeur en verleent toestemming voor de vervulling van andere
functies indien dit voor de goede uitvoering van de dagelijkse gang van zaken van de Vereniging
noodzakelijk is.
De directeur heeft een adviesfunctie en is gewoonlijk, als dit van belang is, op alle vergaderingen
aanwezig. De directeur heeft in het bestuur geen stemrecht.

De President
Artikel 10
De Vereniging heeft een president.
10.1 De president wordt voor één periode van drie jaar door het Algemeen Bestuur benoemd.
10.2 De president is een vooraanstaand lid van de Europese hoger onderwijs gemeenschap.
10.3 De president dient de missie en de doelstellingen van EAIR uit te dragen. de president heeft in het
bestuur geen stemrecht.
Financiële Zaken
Artikel 11
11.1 Naast de lidmaatschapscontributies kan de Vereniging subsidies, schenkingen, dotaties, legaten en
andere vormen van publieke of private donaties ontvangen, al dan niet toebedeeld voor bepaalde
doeleinden die door haar doelstellingen worden gedekt.
11.2 Tevens kan zij bedrijfskosten in rekening brengen voor diensten die door de Vereniging aan privé- en
publieke personen of organisaties worden verleend, ongeacht of deze lid zijn, waarbij bijdragen in de
algemene kosten in de Vereniging geherinvesteerd dienen te worden.
11.3 Het financiële jaar van de Vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
11.4 Het Algemeen Bestuur is verplicht een zodanige administratie te voeren van de financiële positie van de
Vereniging dat hieruit de activa en passiva van de Vereniging kunnen worden vastgesteld.

11.5 Het Algemeen Bestuur verstrekt tijdens de Algemene Jaarvergadering het jaarverslag aan de
Algemene Ledenvergadering.
11.5.1 Het Algemeen Bestuur rapporteert eenmaal per jaar, uiterlijk 10 maanden na het einde van het
Verenigingsjaar omtrent het verloop van de financiële zaken en het gevoerde financiële beleid in
het betreffende jaar, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:48 en 49 van het
Burgerlijk Wetboek.
11.5.2 Het Algemeen Bestuur dient de balans en de winst-en-verliesrekening met de toelichting daarop
ter goedkeuring in.
11.6 De Algemene Vergadering benoemt elk jaar uit de leden een kascommissie.
11.7 Het Algemeen Bestuur houdt voor een periode van tenminste zeven jaar de in dit Artikel genoemde
stukken onder zich.
Statutenwijziging
Artikel 12
Statutenwijzigingen worden door de Algemene Vergadering vastgesteld. Ieder voorstel daartoe dient
schriftelijk aan het Algemeen Bestuur te worden voorgelegd. Voorstellen tot Statutenwijzigingen kunnen
via een verzoekschrift door het Algemeen Bestuur of door een lid worden gedaan.
12.1 Voor een verzoek tot Statutenwijziging is de goedkeuring van 30 leden danwel 10% van alle leden
vereist (waarbij het laagste aantal van de twee genoemde opties geldt).
12.2 Een verzoek tot Statutenwijziging dient uiterlijk zes maanden voorafgaande aan de Algemene
Ledenvergadering waarin de wijziging zal worden besproken bij het Algemeen Bestuur te worden
ingediend.
12.3 De Statuten kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een besluit genomen tijdens een Algemene
Ledenvergadering, welke bijeen is geroepen samen met de kennisgeving dat op deze Algemene
Ledenvergadering een voorstel wordt besproken omtrent een Statutenwijziging. De volledige en
letterlijke tekst van de voorgestelde Statutenwijziging dient tenminste één kalendermaand voorafgaande
aan de Algemene Ledenvergadering waarin het betreffende voorstel wordt besproken aan de leden
kenbaar te worden gemaakt.
12.4 Voor een besluit tot wijziging van de Statuten is tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen vereist.
12.5 Een Statutenwijziging is pas geldig wanneer zulks is opgenomen in een notariële akte. Leden van het
Algemeen Bestuur zijn verplicht een origineel exemplaar van de wijziging alsmede een kopie van de
volledige inhoud van de Statutenwijziging in te dienen bij het Verenigingenregister van de Kamer van
Koophandel in Nederland.
Ontbinding
Artikel 13
13.1 De Vereniging kan slechts door middel van een besluit van de Algemene Vergadering worden
ontbonden. Voor een dergelijk besluit is tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen
vereist.
13.2 De Vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit genomen tijdens een Algemene
Ledenvergadering welke bijeen is geroepen samen met de kennisgeving dat op deze Algemene
Ledenvergadering een voorstel wordt besproken omtrent de ontbinding van de Vereniging. Het
betreffende voorstel dient tenminste één kalendermaand voorafgaande aan de Algemene
Ledenvergadering waarin het betreffende voorstel wordt besproken aan de leden kenbaar te worden
gemaakt.
13.3 De activa na ontbinding vervallen aan een rechtspersoon die door de Algemene Vergadering is benoemd
op advies van het Algemeen Bestuur.
13.4 Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de vereffening.
Het Huishoudelijk Reglement
Artikel 14

14.1 De Algemene Vergadering stelt het Huishoudelijk Reglement vast dat door het Algemeen Bestuur is
voorgesteld.
14.2 Een voorstel voor de wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt tenminste één kalendermaand
voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering waarin het voorstel zal worden besproken aan de
leden kenbaar gemaakt.
14.3 Het Huishoudelijk Reglement wordt met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezigen en
degenen die hun stem uitbrengen, gewijzigd. Een gewone meerderheid wordt geacht meer dan de helft
van de geldig uitgebrachte stemmen te vormen.
Slotbepalingen
Artikel 15
15.1 Omtrent alle gevallen waarin deze Statuten, de wet of het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging
niet voorzien, wordt door de Algemene Vergadering beslist.
15.2 ‘EAIR – The European Higher Education Society’ is een internationale vereniging en wordt
geregeerd door Nederlands Recht.
15.3 Deze Statuten zijn een Nederlandse vertaling van een Engelse versie. In het geval van discrepanties in
de uitleg van deze Statuten, prevaleert de Nederlandse versie.

