Statuten van de
"Surinaamse Fotografen Vereniging"
afgekort "SUFOV"

Gevestigd te Paramaribo 29 september 1993
Goedgekeurd bij resolutie d.d. 31 januari 1996 no. 7583/95

Statuten van de Vereniging
"Surinaamse Fotografen Vereniging"
afgekort "SUFOV"
Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam "Surinaamse Fotografen Vereniging" afgekort "SUFOV",
verder in deze statuten aangeduidt als "de vereniging".
2. De vereniging is gevestigd te Paramaribo, Suriname en is aangegaan op 29 september
1993 voor onbepaalde tijd.
Verenigingsjaar
Artikel 2
Het vereniging loopt vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het daarop volgend jaar.
Doel en Middelen
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het ontwikkelen en bevorderen van de fotografie in Surinaamse in de ruimste zin des
woords, voorzover wettelijk toegestaan;
b.het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden.
2. Zij tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ideeën;
b. het organiseren van opleidingen, lezingen, clinics, seminars, e.d., evenals het geven van
relevante voorlichtingen.
c. Het leggen en onderhouden van contacten met daarvoor in aanmerking komende
organisaties en instanties, zowel nationaal als internationaal;
d. Het aanwenden van alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Lidmaatschap
Artikel 4
De vereniging bestaat uit:
gewone leden, adspirantleden, ereleden en donateurs.
a. Gewone leden zijn meerderjarige personen die op het gebied van de fotografie bezig zijn
en alszodanig ingevolge artikel 5 door het Bestuur zijn toegelaten.
b. Adspirant-leden zijn minderjarige personen die de leeftijd van 16 jaar reeds bereikt
hebben en alszodanig door het Bestuur zijn toegelaten ingevolge artikel 5 en met
inachtneming van de bepaling hieromtrent in het huishoudelijk reglement.
c. Ereleden zijn degenen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt en op voordracht van het Bestuur, of van tenminste 15 stemgerechtigde leden
door de algemene ledenvergadering met tenminste ⅔ deel van de geldig gebrachte
stemmen alszodanig zijn benoemd.
d. Donateurs zijn degenen die de vereniging uitsluitend financieel steunen en alszodanig
door het Bestuur zijn toegelaten.
Verkiezingen van het lidmaatschap
Artikel 5
Het gewoon en adspirant lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het
bestuur genomen op een daartoe schriftelijk gedaan verzoek. Minderjarigen hebben bij de
aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijk
vertegenwoordiger nodig.
Beëindiging en het lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. schriftelijk opzegging door het lid aan het Bestuur, met inachtneming
van een
opzeggingstermijn van één (1) maand;
c. opzegging namens de vereniging door het Bestuur indien het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet ten
volle heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten, welke door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld.
Binnen een maand na de opzegging kan het betrokken lid in beroep gaan bij de algemene
ledenvergadering.
d. royement
2. Royement kan worden uitgesproken door het Bestuur tegen een lid dat in strijd handelt met
de statuten of het huishoudelijke reglement of indien het lid de belangen van de vereniging
schaadt.
Binnen een maand na het royement kan het betrokken lid inberoep gaan bij algemene
ledenvergadering.

Geldmiddelen
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaat uit:
a.
entreepenningen,contributie, boetes en donaties;
b.
erfstellingen en legaten
c.
subsidies, giften, schenkingen en andere legaal verkregen inkomsten;
d.
opbrengsten van georganiseerde activiteiten.
2.Het huishoudelijke reglement geeft nadere regels over entreepenningen, contributies en
boeten.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5en ten hoogste 7 meerderjarige
personen gekozen door de gewone leden.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en is belast met de leiding
van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijke
reglement.
3. Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding der vereniging, wordt gevormd door
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
4. Het Bestuur heeft een zittingsduur van twee (2) achtereenvolgende jaren. Bestuursleden
hoeven niet uit het actieve ledenbestand van de vereniging voort te komen en zijn na hun
aftreden terstond herkiesbaar.
5. De functie van voorzitter van het Bestuur mag niet voor een derde achtereenvolgende
zittingsperiode bekleed worden door één en dezelfde persoon.
6. De wijze van verkiezing, aftreding aanvulling bij tussentijdse vacatures van het Bestuur en
de werkzaamheden der bestuursleden worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 9
1. Algemene ledenvergaderingen worden tenminste éénmaal per jaar houden en voorts zo
dikwijls het Bestuur dit nodig acht of tenminste 1/5 deel der stemgerechtigde leden hiertoe
een schriftelijk verzoek met opgaaf van reden bij het Bestuur indient.
2. de algemene leden vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van het
Bestuur.
Algemene ledenvergadering dienen tenminste 8 dagen tevoren te worden bekend
gemaakt op zodanige wijze dat de ledengeacht kunnen worden ervan op de hoogte te zijn.
3. Het Bestuur is verplicht om binnen twee (2) maanden na ontvangst van het verzoek een
algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen de gestelede termijn de algemene leden
vergadering bijeen te roepen, zijn de leden die het verzoek hebben gedaan, gerechtigd
zulks zelf te doen en daarin rechtsgeldige besluiten te nemen.
4. Binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar van het Bestuur verslag uit omtrent het
gevoerde beleid en legt rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Goedkeuring van dit jaarverslag sterkt tot decharge van het Bestuur.
Stemming
Artikel 10
Alleen gewone leden hebben stemrecht.
Adspirantleden en ereleden zijn gerechtigd de algemene ledenvergadering bij te wonen maar
hebben slechts een adviserende stem.

Artikel 11.
1. Tenzij deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de algemene
ledenvergadering genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. De voorschriften ten aanzien van de te behandelen onderwerpen alsmede die
betreffende oproeping tot de algemene ledenvergadering worden geregeld in het
huishoudelijk reglement.
3. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Over zaken wordt
mondeling, over personen schriftelijke met ongetekende briefjes gestemd. Bij staking
van stemmen over personen, vindt er binnen veertien dagen herstemming plaats tussen
de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
Degene, op wie bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, is
gekozen. Staken de stemmen bij de tweede stemming dan beslist het lot.

Wijziging van de statuten
Artikel 12
Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen worden genomen in een uitdrukkelijk tot dit
doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde deel
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, terwijl tenminste de helft van de stemgerechten
leden ter vergadering aanwezig moeten zijn.
Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen
een maand een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarop ongeacht het
alsdan ter vergadering aanwezige aantal leden, het besluit tot wijziging der statuten kan
worden genomen, met een meerderheid van twee/derde deel van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen.

Ontbinding van de vereniging en liquidatie
Artikel 13
1. Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen op een speciaal daartoe
belegde algemene ledenvergadering, waarop tenminste twee/derde deel van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is, met meerderheid van tenminste drie/vierde deel van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig is, wordt
binnen een maand een tweede vergadering aanwezige aantal stemgerechtigde leden, het
besluit tot ontbinding te nemen met tenminste drie/vierde deel van de uitgebrachte geldige
stemmen.
2. Na ontbinding van de vereniging is het Bestuur met de liquidatie belast en bepaalt de
algemene ledenvergadering de wijze waarop de verdere afwikkeling van zaken plaatsvindt.
3. Een batig saldo zal, na voldoening aan alle verplichtingen, ter beschikking worden gesteld
aan één of meer sociale instellingen in Suriname.
4. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het
Burgerlijk Wetboek.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 14
Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld of
gewijzigd.
Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Slotbepaling
Artikel 15
In alle gevallen waarin deze situatie of het huishoudelijk reglement niet voorzien of in geval
van verschil van mening omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze statuten en/of
het huishoudelijke reglement, beslist of het Bestuur, behoudens bekrachtiging van dit besluit
in de eerstvolgende algemene ledenvergadering van 25januari 1995 te Paramaribo.

Het Bestuur:
Frank Doelwijt
(voorzitter)
Henry Tijdmeter
(1ste secretaris, ondervoorzitter)
Hubert Hermelijn
(penningmeester)
Eric Treurniet
(2de secretaris)
Wilgo Omzigtig
(2de penningmeester)
Rudolf Mertopawiro
(commissaris)
Eric Keles
(commissaris)
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Paramaribo, 31 januari 1996
de Direkteur van Binnenlandse Zaken.

Paramaribo, 31 januari 1996
Wordt verzocht, bij aanhaling dezer, dagtekening
letter en nummer nauwkeurig te vermelden.
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
Op voordracht van de Minister van Justitie en Politie;
Gelezen het verzoekschrift van het bestuur van de vereniging
"SURINAAMSE FOTOGRAFEN VERENIGING" afgekort "SUFOV" gevestigd te
Paramaribo, gedagtekend 30januari 1995.
GELET OP:
b. de artikelen 1665 tot en met 1684 van het Burgerlijk Wetboek;
c. de beschikking van de Minister van Justitie en Politie d.d. 16 maart 1970 no. 2642
(G.A.B. 1970 no.24)
BESLUIT:
I. De door het bestuur van de vereniging "SURINAAMSE FOTOGRAFEN VERENIGING"
"SUFOV", gevestigd te Paramaribo, overlegde statuten goed te keuren en mitsdien deze
vergunning als zedelijk lichaam te erkennen.
II. De aandacht van verzoekers erop te vestigen, dat ter voldoening aan het bepaalde in artikel
1667, 4de lid van het Burgerlijk Wetboek, de statuten in het Advertentieblad van de
Republiek Suriname zullen moeten worden openbaar gemaakt en dat zolang deze
openbaarmaking niet heeft plaats gehad, de verleende goedkeuring geacht wordt niet te
zijn geschiedt.
III. Van deze resolutie afschrift te zenden aan de Direkteur van het Kabinet van de President
van de Republiek Suriname, de Directeur van Justitie (in duplo), en het bestuur van de
vereniging "SURINAAMSE FOTOGRAFEN VERENIGING" afgekort "SUFOV"
voornoemd, onder bijvoeging van een gewaarmerkt exemplaar der statuten.

De Minister van Justitie en
Politie,

De President van de Republiek
Suriname,

voor afschrift,
De Directeur van Binnenlandse Zaken,

(A.F. GRAVENSTIJN)

Aan: het Bestuur
van de vereniging
"SURINAAMSE FOTOGRAFEN
VERENIGING" afgekort "SUFOV"

