
                                       Statuten van de vereniging
I                              nstitute for Global Faculty Development 
                                                       aan het 
                     Felix Fechenbach Vocational College in Detmold

§ 1 naam en zetel
De vereniging heet Institute for Global Faculty Development aan de Felix Fechenbach vakschool in Detmold.
Het moet worden ingeschreven in het register van verenigingen en draagt dan de toevoeging "e.V."
De zetel van de vereniging is Detmold.

§ 2 fiscaal jaar
Het fiscale jaar is het kalenderjaar.

§ 3 Doel van de vereniging
De vereniging streeft uitsluitend en rechtstreeks - non-profit - doeleinden na in de zin van de sectie "fiscaal 
bevoorrechte doeleinden" van de belastingwet.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van lerarenopleidingsactiviteiten en de uitwisseling van 
informatie tussen beroepsinstellingen en instellingen wereldwijd.
Het doel van het statuut wordt met name gerealiseerd door gezamenlijke initiatieven voor lerarenopleiding,
de uitvoering van evenementen g.g.f. met wetenschappelijke ondersteuning en informatie-uitwisseling over
beroepsonderwerpen via geschikte elektronische media.

§ 4 onzelfzuchtige activiteit
De vereniging is onbaatzuchtig actief; het streeft niet primair zijn eigen economische doeleinden na.

§ 5 Gebruik van middelen
Geld van de vereniging mag alleen worden gebruikt voor wettelijke doeleinden. De leden ontvangen geen 
betalingen van de vereniging.
Afdeling 6 Verbod op uitkeringen
Niemand mag profiteren van kosten die vreemd zijn aan het doel van de onderneming of van een 
onevenredig hoge vergoeding.

§ 7 Verwerving van lidmaatschap
Leden van de vereniging kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen worden, evenals verenigingen 
zonder rechtspersoonlijkheid.
Het toelatingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend.
Het bestuur beslist op basis van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen over het lidmaatschap.
De aanvrager heeft het recht om bij de Algemene Vergadering in beroep te gaan tegen de afwijzing, die 
geen rechtvaardiging behoeft, en die dan de uiteindelijke beslissing neemt.

§ 8 beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt wanneer de rechtspersoon ontslag neemt, wordt uitgesloten, sterft of ontbindt.
Het aftreden gebeurt door een schriftelijke verklaring aan een bestuurslid dat bevoegd is om de 
vennootschap te vertegenwoordigen. De schriftelijke verklaring van aftreden moet binnen één maand na 
afloop van het boekjaar bij de raad van bestuur worden ingediend.
Uitsluiting kan alleen om een  belangrijke reden. Belangrijke redenen zijn met name gedrag dat de 
doelstellingen van de vereniging schaadt, schending van wettelijke verplichtingen of achterstallige bijdragen
van minimaal één jaar, die ondanks de vervaldatum en na schriftelijke aanmaning met termijn niet worden 
vergoed. De Raad van Bestuur beslist over de uitsluiting op basis van de meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Tegen uitsluiting heeft het lid het recht in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die 
binnen een maand schriftelijk aan het bestuur moet worden toegezonden. De algemene vergadering beslist 



in het kader van de vereniging. Het verlaten van de vereniging geeft u geen recht op een geschillenkrediet. 
Het lid behoudt zich het recht voor om de maatregel te herzien door de gewone rechtbanken te bellen. Het 
beroep bij een gewone rechtbank heeft opschortende werking totdat de beslissing van de rechtbank 
definitief wordt.

§ 9 bijdragen
Lidmaatschapskosten worden in rekening gebracht. De algemene vergadering stelt het bedrag van de 
bijdragen en hun vervaldatum vast in een vergoedingsregeling.

§ 10 organen van de vereniging
De organen van de vereniging zijn
de algemene Vergadering
het bord.

§ 11 algemene vergadering
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Hun taken omvatten in het bijzonder de 
verkiezing en deselectie van de raad, kwijting van de raad, aanvaarding van de verslagen van de raad, 
verkiezing van de accountants, bepaling van bijdragen en hun vervaldatum, besluit over statutenwijzigingen,
besluit over de ontbinding van de vereniging, besluit over de toelating en uitsluiting van leden bij 
benoemingen en andere taken, voor zover deze voortvloeien uit de statuten of volgens de wet.
In het eerste kwartaal van elk boekjaar vindt een reguliere algemene vergadering plaats.
Het bestuur is verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen indien ten minste een 
derde van de leden hier schriftelijk en met opgaaf van redenen om verzoekt.
De Algemene Vergadering wordt met een opzegtermijn van twee weken per e-mail van het College van 
Bestuur bijeengeroepen, met vermelding van de agenda. De termijn begint op de dag na verzending van de 
uitnodigingsbrief. De uitnodigingsbrief wordt geacht te zijn ontvangen door de leden als deze is verzonden 
naar het laatste e-mailadres dat aan de vereniging is verstrekt.
De agenda moet worden aangevuld als een lid dit uiterlijk één week voor de geplande datum schriftelijk per
e-mail aanvraagt. De toevoeging moet aan het begin van de vergadering worden aangekondigd.
Verzoeken tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vereniging, die de leden nog niet hebben 
ontvangen bij de uitnodiging voor de algemene vergadering, kunnen alleen worden opgelost op de 
eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering is quorum ongeacht het aantal aanwezige leden.
De algemene vergadering wordt geleid door een bestuurslid.
Aan het begin van de algemene vergadering moet een secretaris worden gekozen.
Elk lid heeft één stem. Stemrechten kunnen alleen persoonlijk of voor een lid worden uitgeoefend op 
vertoon van een schriftelijke volmacht.
De gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen is doorslaggevend voor de stemmen.
Wijzigingen in de statuten en de ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met een 
meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden genegeerd.
Van de besluiten van de algemene vergadering wordt een verslag gemaakt, dat moet worden ondertekend 
door de voorzitter en de secretaris.
Algemene vergaderingen kunnen als videoconferenties worden gehouden, mits dit in de uitnodigingsbrief 
wordt vermeld. De technische en formele vereisten voor de algemene vergadering per videoconferentie zijn
vastgelegd in een apart vergaderstatuut.

§ 12 Bestuur
Het bestuur in de zin van § 26 BGB bestaat uit de 1e en 2e voorzitter en de kassamedewerker. Zij 
vertegenwoordigen de vereniging zowel juridisch als buitengerechtelijk.
Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen voor een periode van drie jaar.
Bestuursleden kunnen alleen lid worden van de vereniging.
Herverkiezing is toegestaan.
Het bestuur blijft in functie totdat er een nieuw bestuur wordt gekozen.



Wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, eindigt het ambt als raad van bestuur.

§ 13 cheque in contanten
De algemene vergadering kiest twee accountants voor een periode van één jaar.
Deze mogen geen bestuurslid zijn.
Herverkiezing is toegestaan.

§ 14 ontbinding van de vereniging
Als de vereniging wordt ontbonden of afgeschaft of als er geen fiscale voordelen meer bestaan, komen de 
activa van de vereniging toe aan de vereniging van vrienden en sponsors van het Felix Fechenbach 
beroepsonderwijs in Detmold, die deze direct en uitsluitend moet gebruiken voor liefdadigheids-, 
liefdadigheids- of kerkelijke doeleinden. Na het besluit tot ontbinding wordt de vereniging geliquideerd. 
Tenzij anders bepaald, moeten de laatste bestuursleden in functie worden gesteld als vereffenaars.


