(vrije Vertaling – zonder obligo)

Statuten van
„Internationaler
Internationaler Training und Experten Verband e. V.“

Stand: 01.08.2016

§ 1 Naam, Zetel van de Vereniging en het fiscale jaar
A. De Vereniging wordt "International Training und Experten Verband e.V." (korte vorm:

ITExA) genoemd. Nederlands: "Internationale Training en Experten Vereniging.
B. De zetel van de Vereniging is in Erkrath, Duitsland en de Gerechtstand (jurisdictie) is in
Wuppertal, Duitsland.
C. Stichtingsdatum is 26.11.2015.
D. Het fiscale jaar is het kalenderjaar.

§ 2 Non-profit
1. De Vereniging streeft uitsluitend en direct charitatieve doeleinden in de zin van de
sectie “belastingvoordelige doelen” van de belastingwetgeving (§ 52). (Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 52).
1. Algemene taak en doel van de Vereniging is het bevorderen van onderwijs,

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, inclusief de studentenbijstand,
bevordering van de internationale houding, tolerantie op alle gebieden van cultuur en
internationale verstandhouding, de bevordering van wetenschap en onderzoek.
2. De Vereniging is non-profit en vervolgt in eerste linie niet haar eigen economische

doeleinden. De middelen van de Vereniging kunnen uitsluitend voor de voorgeziene
doelen uit de statuten gebruikt worden. De leden ontvangen geen subsidien van de
Vereniging.
§ 3 Doelstellingen van de Vereniging
1. De Vereniging heeft tot doel de beginselen van vrijwilligheid en solidariteit, om al de

gemeenschappelijke belangen van de Vereniging gefedereerde leden te behouden
en te bevorderen. Besonders zouden de nationale en europese wetgeving met blik op
de economische en praktische haalbaarheid ter belang van de leden betekenisvol
invloed hebben. Dus, om de alomvattende en duurzame bevordering van een
gestandaardiseerde Europese training te bevorderen. Dit kan worden gezien van
politische, sociale, economische en technische factoren, met speciale nadruk op nietuniforme normen in Europa. Hier inbegrepen zijn de deelname aan commissies voor
bijwerking van regels, voorschriften en richtlijnen, die bestaan in verbindung met de
Vereniging.
2. De

Vereniging onthoudt zich van elke economische bedrijfsvoering alsook
commerciëel gerichtete bediening. Elke activiteit van de Vereniging dient in de eerste
plaats de verwezenlijking van charitatieve doeleinden (§ 2).

3. De Vereniging ondersteund de internationale promotie en educatie. De Vereniging

bevordert toepassingsgerichtete onderzoeken in samenwerking met universiteiten en
wetenschappelijke instellingen.
4. De Vereniging verspreid technische informatie over de afzonderlijke sectoren.

§ 4 Bereiken van de doelstellingen van de Vereniging
1. De Vereniging werkt zonder winstoogmerk. Het streeft geen eigen economische

doeleinden aan.
2. De leden zetten zich zonder eigenbelang in het bereiken van de doelstellingen van de

Vereniging ein.
3. De middelen van de Vereniging mogen alleen gebruikt worden voor de volgens de

statuten, wettelijke doeleinden. Leden ontvangen in hun hoedanigheid van leden
geen emissierechten uit de fondsen van de Vereniging.
4. Geen enkele persoon mag door uitgaven, die de doelstellingen van de Vereniging

vremd zijn, of door onevenredig hoge beloningen bevoordeeld worden. Overtreft
vrijwilligerswerk dan toch aanzienlijk de gebruikelijke omvang, kunnen tijd en
operationele kosten worden vergoed.
5. De Vereniging streeft naar een samenwerking met alle organisaties / instellingen die

de taken en doelstellingen van de Vereniging ondersteunen. De Vereniging blijft
onafhankelijk en toegewijd aan haar statutaire doelstellingen.

§ 5 Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap is vrijwillig. Leden kunnen alle natuurlijke en juristische personen of

personenvennootschappen, evenals person van privaat en publiek recht, zijn. De
volgende personen kunnen niet als lid worden opgenomen: 1. Personen, die een
antidemokratische groep toebehoren of met dergelijke groepen sympathisieren.
2. Personen, die zich met de statutaire doelstellingen van de Vereniging naar § 3 niet
identifizieren.
2. De leden worden genomen op basis van een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap.

Met de aanvraag en de toelating als lid van de Vereniging herkend en aanvaardt de
aanvrager de bepalingen van deze statuten. De toelating als lid van de Vereniging
geschiedt door levering van de lidmaatschapskaart, met de geldige
Verenigingstatuten bijgehecht. De Raad van Bestuur beslist over de aanvaarding van
de kandidaat. De weigering van een aanvraag wordt aan de aanvrager schriftelijk
meegedeeld; het hoeft niet te worden gerechtvaardigd. Tegen de weigering van de
lidmaatschapaanvraag kan binnen twee weken na ontvangst van de afwijzingsklacht
tegenwerping worden ingediend. Over deze klacht besluit definitief de uitgebreide
Raad van Bestuur.
3. De Raad kan met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden besluiten om een lid uit

te sluiten, als dat lid in strijd is met de betekenis en het doel van de statuten of voor
de reputatie van de Vereniging schadelijk is. Het bestuur kan ook met 2/3
meerderheid van stemmen besluiten om een lid uit te sluiten, indien de betaling meer
dan twee maanden - ondanks twee herinneringen - in achterstand is. Met de tweede
aanmaning moet de uitsluiting als lid aangekondigt worden. Betaald het lid ook na de
laatste betalingstermijn niet, wordt de kondiging onmiddellijk van kracht.

Het lidmaatschap wordt beëindigt door een schriftelijk ontslag aan het einde van het
lopende jaar, dat drie maanden voor het einde van het jaar door de Raad moet
worden ontvangen, of door verwijdering van de ledenslijst. Het lid moet van de
intentie van de uitsluiting informeert worden. Het lid bekomt tergelijk met deze
informatie, de mogelijkheid binnen een termijn van twee weken erop te antwoorden.
Alleen daarna kan de Raad beslissen. Is een advies inzake de uitsluiting rechttijdig
aan de Raad voorgelegd worden, is na het besluit van de Raad binnen twee weken
het advies aan de Algemene Vergadering toegelaten. De Raad van Bestuur maakt de
uiteindelijke beslissing.
4. Anders

eindigt het lidmaatschap ook door de dood, de beëindiging van
rechtspersoonlijkheid of ontslag. Een ontslag uit de Vereniging is op 31.12. van een
jaar mogelijk. Om geldig te zijn moet het ontslag niet later dan op 30.09. op het
Vereningingskantoor ontvangen worden.

5. De leden haben bij hun ontslag of uitsluiting of bij opheffing of opschorting of ontbinding van
beëindiging van het lidmaatschap geen aanspraak op activa van de Vereniging.

§ 6 Bijdrag en aansprakelijkheid
1. Het bestuur,

de stichtingsleden en de voorzitter van de adviesraad leggen op
voorstel van de Raad van Bestuur de jaarlijkse bijdrag, die verschuldigd is in de
eerste maand van het jaar, vast. De Raad van Bestuur heeft het recht om de bijdrag
van het lidmaatschap in gerechtvaardigde gevallen te verminderen.

2. Alle volwaardige leden zijn verplicht huidige jaarlijkse bijdragen te betalen.
3. De aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot de betaling van de volledige bijdrag

van de lidmaatschap. Er bestaat geen financieringsverplichting of persoonlijke
aansprakelijkheid.
§ 7 Organen van de Vereniging
1. De Organen van de Vereniging zijn:
a. de Raad van Bestuur
b. de Uitgebreide Raad
c. de Algemene Vergadering

2. Het bestuur bestaat uit 1. Raad van Bestuur, 2. Raad van Bestuur. De Uitgebreide
Raad bovendien van de stichtingsleden, de Voorzitter van de Adviesraad en de
Secretaris / in.
3. De stichtingsleden en het bestuur zijn geen aparte sectoren in de zin van het

verenigingsrecht. Hun bevoegdheid strekt zich uit tot het desbetreffend special of
ruimte niveau. Programmatische doelstellingen en politieke eisen van deze
classificaties, die afwijken van de beleidpositie van de Vereniging, moeten intern
behandelt worden. Elk federatiekantoor vereist in het algemeen lidmaatschap. Bij
besluit van de Algemene Vergadering, kunnen andere organisatorische instellingen,
in het bijzonder commissies met specifieke taken, opgesteld worden.

4. In de jaarlijkse bestuursvergadering wordt beslist over de bijdragen, de ontbinding

van de Raad van Bestuur, de benoeming of verwijdering van de Raad van Bestuur.
Bij de jaarlijkse bestuursvergadering moeten de bestuursleden, de stichtingsleden en
de Voorzitter van de Adviesraad aanwesend zijn.
5. De Raad van Bestuur, de stichtingsleden en de Voorzitter van de Adviesraad besluiten in de
Bestuursvergadering over:
•
•

bijdrage en financiële regelgeving, met inbegrip van het niveau van de
bijdragen en toewijzingen
beroepsethiek en de wijziging ervan.

§ 8 Vergadering van de Adviesraad (vakafdelingen) van de Vereniging
1. Bij de vergadering van de Adviesraad (vakafdelingen) behoren de specifieke

Adviesraden, die door de leden verkozen zijn.
a. Adviesraden worden rechtstreeks door de leden van de Vereniging bepaald.
b. De verkiezing van de door de leden verkozen Adviesraden vindt plaats in de

Algemene Vergadering.
c.

De verkiezing van de Voorzitter van de Adviesraad vindt plaats door de verkozen
Adviesraden.

§ 9 De Raad van Bestuur
1. De Raad van Bestuur bestaat uit (volgens. § 26 BGB) :
•
•
•

de 1. Raad van Bestuur (President/in)
de 2. Raad van Bestuur (vice Presidenten/innen)
de Secretaris/in

De Raad van Bestuur wordt voor 5 jaar verkozen en kan uit tot en met 6 personen bestaan
(maar minst 3 personen).

Voor de verkiezing van de Raad van Bestuur zijn volgende groepen toegelaten:
•
•
•
•
•
•

de 1. Raad van Bestuur (President/in)
de 2. Raad van Bestuur (Vice Presidenten/innen)
de Secretaris/in
Stichtingslid
Voorzitter/in van de Adviesraad
volwaardige leden

Concreet zijn dit de 1. Raad van Bestuur en de 2. Raad van Bestuur. Alle volwaardige
leden verkiezen de Raad van Bestuur op de algemene vergadering.
De stichtingsleden, de Voorzitter van de Adviesraad en de Raden van Bestuur verkiezen een
Bestuurspreker uit een persoon van de Raad van Bestuur.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen

genomen. Bij gelijkheid van stemmen, beslist de 1e Raad van Bestuur. De activiteit
van de Raad van Bestuur is vrijwillig en wordt gecompenseerd door een vergoeding
van de kosten, die ook een forfaitaire som zijn kan. De vergoeding wordt beheerst
door het reglement van orde.
2. De Vereniging wordt buitengerechtelijk vertegenwoordigd door twee leden van de

Raad van Bestuur, daarbij altijd de voorzitter/-in of de vertegenwoordiger/-in van de
voorzitter. De 1e en 2e Raad moet materiële en financiële verplichtingen
ondertekenen. Voor het constante advies over het beroep, de juridische, fiscale en
verzekeringszaken, evenals het onderzoek van de boeken van de Vereniging, kan
het Bestuur een speciale vertegenwoordiger, die geen lid moet zijn van de
Vereniging, bestellen.
3. De Raad van Bestuur beslist met een eenvoudige meerderheid van de leden van de

Uitgebreide Raad van Bestuur. Deze beslissingen kunnen worden geannuleerd en
direct vervangen door een 3/4 meerderheid van de aanwezige leden van de
Uitgebreidte Raad van Bestuur.
4. Het Bestuur kan uit de leden een uitvoerend Comité benoemen, dat de dringende

zaken of door het Bestuur vastgelegde taken zal uitvoeren.
5. De Raad van Bestuur heeft het recht Manager en Vice-Manager te bestellen en op te

roepen. Deze Manager en Vice-Manager ondersteunen het Bestuur bij de lopende
beheerstaken. Het Bestuur kan de CEO in individuele gevallen volmacht verlenen.
6. De Raad van Bestuur heeft het recht om leden van deelname aan evenementen,

georganiseerd door de vereniging, uit te sluiten, als dat nodig lijkt door rechtelijke
concurrentie reden of andere redenen.
7. De Raad van Bestuur stelt zijn reglement van orde vast, waarin de details van de

hiervoor genoemde items 1-8 worden geregeld.
In

het

•

formaliteiten voor de uitvoering van en deelname aan vergaderingen van de
Raad,
verdeling van taken tussen het Bestuur, uitvoerend Bestuur en Management
(directie),
principes van de budgettaire planning en uitvoering, alsook voor het financiële en
boekhoudkundig beheer,
vergoedingen voor stichtingsleden, bestuursleden en Advies-Bestuursvoorzitter.

•
•
•

reglement

van

orde

worden

de

volgende

punten

besonders

geregeld:

Bovendien kunnen nadere regelingen worden toegevoegd, om aan de wetten,
richtlijnen en vrijwillige verbintenissen van de Vereniging (compliance regelingen) te
voldoen.
§ 10 Bestuur/Management

Voor de uitvoering van het dagelijkse beheer van de Vereniging kan de Raad een
bestuurgroep onder leiding van een of meer directeur(s) vastleggen. De leden van het
management hebben vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot de hen
toegewezen taken i.S.v. § 30 BGB.

§ 11 De Adviesraad (vakgebieden)

Leden van de Vereniging kunnen samenkomen in één of meerdere vakgebieden. Over de
oprichting van een afdeling beslist de Raad van Bestuur. De Raden moeten ten minste
halfjarig tesamenkomen en als gevolg van hun deskundigheid binnen hun mogelijkheden
(§§ 2 + 3 van de statuten) bevorderen. Ze geven zich hun eigen bedrijf- en bijdrag
regelingen, die door de Raad moeten worden goedgekeurd. De Adviesraden rapporteren
aan de Raad over de resultaten van het werk. Ze geven zich een eigen voorzitter. De
voorzitter van de Raad van Bestuur behoort tot de Uitgebreide Raad en heeft het recht om
deel te nemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur, te spreken en is
stemberechtigd.
§12 Comités

De Vereniging kan gespecialiseerde comités voor besondere taken oprichten. Ze moeten
werken aan de aktuelle onderwerpen zoals gespecificeerd door de Raad van Bestuur.
§ 13 Algemene Vergadering

Een jaarlijkse algemene vergadering moet gehouden worden. Dit wordt beheerd door ten
minst één bestuurder. Het wordt beslist over de verkiezing van het lid, die kan worden
ingesteld voor de positie van de Raad van Bestuur, de auditor, over de amendementen van
de statuten en een mogelijke ontbinding van de Vereniging.
Een buitengewone algemene vergadering, die dezelfde bevoegdheden als de gewone
algemene vergadering heeft, wordt bijeengeroepen op verzoek van de Raad van Bestuur of
op verzoek van een derde van de leden.
Bij de stemming in de algemene vergadering heeft elk aanwezig lid of vertegenwoordigd
door het waarnemend orgaan - met uitzondering van de bevorderenden leden - slechts één
stem. Deelname aan de algemene vergadering door een gevolmachtigde van een lid is niet
toegelaten.
Leden zonder stemrecht in de algemene vergadering (bevorderende leden) kunnen ook
natuurlijke personen en rechtspersonen van de opleidingscentra en testbedrijven alsook de
verwerkende industrie, handelaars, service ondernemers, publieke en private hoogscholen
en universiteiten, evenals rechtsbevoegde verenigingen en onderwijsinstellingen zijn.
De oproeping voor alle algemene vergaderingen gebeurt door een schriftelijke kennisgeving
van de Raad aan alle leden met een termijn van 14 dagen onder vermelding van de agenda.
Elk lid heeft het recht om op de algemene vergadering een applicatie voor te leggen, te
spreken, etc. Aanvragen voor de algemene vergadering moeten mindest 5 dagen vóór de
vergadering schriftelijk bij de Raad worden ingediend.
Over de algemene vergadering moet een proces-verbaal opgenomen worden, dat door de
Raad van Bestuur moet ondertekend worden.
§ 14 Kassenaudit

De Kassenaudit wordt door twee leden uitgevoerd. De algemene vergadering verkiest een
auditor voor drie jaar. Een herverkiezing is toegelaten. De controle wordt ten minst eenmaal
per jaar gehouden. Het werk van de kassenauditor is vertrouwelijk. De kassenauditors

rapporteren in de vergadering van de Raad van Bestuur aan de aanwezende leden en
kunnen het auditresultaat bij de algemene vergadering presenteren.
§ 15 Verandering van de statuten

De wijziging van de statuten kan alleen worden gedaan door de Raad van Bestuur en de
Uitgebreide Raad. De veranderingen kunnen alleen worden uitgevoerd met een
2/3 meerderheid van de aanwezige leden.
§ 16 Activa van de Vereniging

De Vereniging wordt gefinanceerd door de bijdragen en vrijwillige subsidies van leden en
niet-leden.
Voor de controle van het kassen- en vermogenbeheer van de Vereniging worden twee
auditors gekozen, die niet de Raad van Bestuur toebehoren. Om de drie jaar, wordt één
kassenauditor gekozen. De kassenauditors geven tijdens de algemene vergadering over de
resultaten van de controle van de jaarrekening, het gebruik van middelen en de ontbinding
van de Raad van Bestuur.
§ 17 Fiscaal jaar
Het fiscaal jaar van der Vereniging is het kalenderjaar.

§ 18 Liquidatie van de Vereniging

Een liquidatie of vernietiging van de Vereniging kan alleen in speciale, besonders
bijeengeroepen, buitengewone algemene vergadering, met een meerderheid van drie-vierde
van de aanwezige leden worden besloten.
De Algemene Vergadering beslist ook over de aard van de liquidatie en het herstel van de
resterende activa. Voor de uitschrijving van de doorhaling in het register van verenigingen is
het bestuur als Liqudator verantwoordelijk.
Bij liquidatie of beëindiging van de Vereniging of het verlies van fiscaal-bevoorrechte
doeleinden van de vereniging vallen de aktiva aan de Universiteit Düsseldorf, en moeten
rechtstreeks en uitsluitend voor charitatieve, welwillend, religieuze doeleinden zoals
gedefinieerd in § 2 van de statuten gebruikt worden.
Deze doelen zijn mensen te ondersteunen op technisch en economisch gebied, die in de zin
van § 52 AO vanwege financiële nood, hulp in hun opleiding nodig hebben.
Erkrath, 01.08.2016

