
Statuten 

 
Artikel 1. 
 
De vereniging draagt de naam 'Perfin Club Nederland' 
 
Zij heeft haar zetel in Amersfoort. 
 
Artikel 2. 
 
2.a. De vereniging stelt zich ten doel: 
 
1. het bevorderen van de kennis en onderzoek op het gebied van de filatelie; 
2. het bevorderen van de kennis en onderzoek van perfins (filatelistisch 
materiaal met firmaperforaties) en al hetgeen daarmee verband houdt;         
3. het bevorderen van het verzamelen van perfins. 
 
2.b. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
1. het houden van bijeenkomsten en voordrachten betreffende de 
bovengenoemde activiteiten; 
2. het verstrekken van een eigen orgaan met artikelen en informatie 
betreffende de eerder genoemde activiteiten; 
3. het verstrekken, uitgeven of doen uitgeven van filatelistische publicaties; 
4. alle andere wettige middelen die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Artikel 3. 
 
De vereniging bestaat uit (gewone) leden en ere-leden. 
 
Om lid te worden dient men zich schriftelijk bij het bestuur te melden. Het bestuur beslist over 
toelating. 
 
Bij niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 
Tot ere-leden kunnen worden benoemd zij die zich voor de kennis van perfins of voor de 
vereniging in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt. 
 
Zij worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur met 
tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 
 
Artikel 4. 
 
Een ledenvergadering wordt bijeengeroepen door toezending van een schriftelijke uitnodiging 
aan de leden met een termijn van tenminste veertien dagen. 
 
De ledenvergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen die in de uitnodiging zijn 
vermeld. 
 
Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde. 
 
Artikel 5. 
 
De leden zijn gehouden tot betaling van een jaarlijkse contributie, die door de ledenvergadering 
wordt vastgesteld. 
 
De ere-leden zijn van die verplichting vrijgesteld. 



 
Artikel 6. 
 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, waaronder de voorzitter. Het bestuur wordt door 
de ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige 
bestuursfuncties worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. De bestuursleden 
worden voor vier jaren benoemd. Zij zijn herbenoembaar. 
 
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van 
het bestuur, danwel hun door het bestuur aangewezen plaatsvervangers. 
 
Artikel 7. 
 
De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en andere reglementen voor 
bijzondere activiteiten van de vereniging, zoals rondzendingen en veilingen. 
 
Artikel 8. 
 
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen worden wanneer die wijziging is 
weergegeven in de uitnodiging voor de veragdering, die tenminste zeven dagen voor de 
vergadering aan de leden is toegestuurd. 
 
Het besluit kan slechts worden genomen met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 
 
Artikel 9. 
 
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts genomen worden in een speciaal 
daartoe, tenminste zeven dagen daarvóór, bijeengeroepen ledenvergadering, waarin tenminste 
twee/derde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van 
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 
 
Wanneer op de betreffende vergadering niet twee/derde deel van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, wordt op termijn van hoogstens vier weken na de eerste vergadering een 
tweede vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit tot ontbinding kan worden genomen met 
een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal dat 
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 
 
Een eventueel, na vereffening, overblijvend batig saldo zal worden aangewend voor een door de 
ledenvergadering te bestemmen doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met 
het doel van de vereniging. 
 
Deze statuten zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 10 september 1994 te 
Amersfoort. 
 
Hierna zijn zij vastgelegd bij notariële akte, op 13 december 1994 verleden voor notaris Mr 
J.F.A.M. Vrijdag, notaris ter standplaats Goirle. 
  

 


