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MASTER IN INTERNATIONAL PUBLIC MANAGEMENT AND 
PUBLIC POLICY ALUMNI ASSOCIATION (IMPAA) 

 
STATUTEN 

 
 
 
 

NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: ‘Master in International Public Management and Public 
Policy Alumni Association’ (afgekort: IMPAA).  
 
Artikel 2 
De vereniging is opgericht op 4 november 2016 te Rotterdam en is aldaar gevestigd. 
 

DUUR VAN DE VERENIGING 
 
Artikel 3 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd; 
2. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is het kalenderjaar met dien verstande dat 

het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december 
van het jaar volgende op het jaar van de oprichting. 

 
DOEL 

 
Artikel 4 
De vereniging heeft ten doel: 

1. contacten te bevorderen en in stand te houden tussen alumni van de 
masteropleiding ‘International Public Management and Public Policy’ onderling en 
tussen alumni en huidige studenten en staf van de masteropleiding ‘International 
Public Management and Public Policy’; 

2. een platform te creëren waar uitwisseling kan plaatsvinden van kennis en kunde 
tussen alumni van de masteropleiding ‘International Public Management and Public 
Policy’ onderling en met de Erasmus Universiteit; 

3. de aansluiting van de masteropleiding ‘International Public Management and Public 
Policy’ op het werkveld te verbeteren. 

 
Artikel 5 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

1. het creëren van een netwerk en het bevorderen van vakinhoudelijke uitwisseling 
tussen alumni; 

2. de organisatie van jaarlijkse bijeenkomsten voor alumni. Deze bijeenkomsten 
zullen gebruikt worden voor de uitwisseling van kennis en kunde tussen alumni 
onderling en alumni en huidige studenten en staf van de masteropleiding 
‘International Public Management and Public Policy’. Er zal een hoog ‘reünie-
karakter’ worden nagestreefd, met zowel aandacht en tijd voor ontmoetingen en 
gezelligheid alswel vakinhoudelijke componenten; 

3. de interactie tussen alumni en de studievereniging ‘Cedo Nulli’ te bevorderen; 
4. alumni uit te nodigen om gastlezingen te geven voor leden, staf en 

studenten van de masteropleiding ‘International Public Management and Public 
Policy’; 

5. elke andere actie die nuttig is om het doel te bereiken. 
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LEDEN 
 
Artikel 6 
 

1. De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, ereleden en begunstigers. Waar 
in deze statuten sprake is van lid of leden wordt/worden daaronder de gewone 
leden, aspirant-leden, ereleden en begunstigers begrepen, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld; 

2. Gewone leden zijn zij die de masteropleiding ‘International Public Management and 
Public Policy’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben gevolgd en 
afgerond en hebben aangegeven lid te willen zijn van de vereniging; 

3. Aspirant-leden zijn zij die zijn toegelaten tot de masteropleiding ‘International 
Public Management and Public Policy’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en 
hebben deelgenomen aan de tentamens van het eerste blok; 

4. Ereleden zijn gewone leden of andere personen die zich buitengewoon hebben 
ingezet voor het realiseren van de doelen van de vereniging, en op grond daarvan 
door de algemene vergadering zijn benoemd op voorstel van het bestuur; 

5. Begunstigers zijn zij die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen. 
 
Artikel 7 
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en is niet vatbaar voor overdracht of 
overgang. 
 
Artikel 8 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden, ereleden en 
begunstigers; 

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 
besluiten;  

3. Het bestuur houdt één of meer registers bij, waarin de namen en adressen van alle 
leden, aspirant-leden en begunstigers zijn opgenomen. 

 
EINDE LIDMAATSCHAP 

 
Artikel 9 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor 
het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs 
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 
d. door ontzetting. 
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt middels een simpele meerderheid 
binnen het bestuur; 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzegtermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was 
opgezegd; 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij 
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen 
opzichte uit te sluiten; 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt middels een simpele meerderheid binnen 
het bestuur; 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 
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van dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de 
betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit 
beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij/zij wordt daartoe ten 
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 
Artikel 10 

1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen 
te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
  

CONTRIBUTIES 
 
Artikel 11 
 
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
 

BESTUUR 
 
Artikel 12 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene 
vergadering worden benoemd. Tenminste één maar niet meer dan twee leden van 
het bestuur zijn werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam; 

2. De benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging. 
 
 
Artikel 13 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 
tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden ontslagen 
of geschorst. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met 
een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen; 

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 
ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het geschorste bestuurslid wordt 
in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden 
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan; 

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende is 
eenmaal herkiesbaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen 
twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden 
treden af volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. Wie in een 
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn/haar voorganger in; 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken. 

 
Artikel 14 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester 
aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een 
bestuurslid kan meer dan één functie bekleden; 

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris 
notulen opgemaakt; 

3. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de onderlinge 
taakverdeling, de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur 
worden gegeven. 

 
Artikel 15 

1. Behoudens de besprekingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging; 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, binnen zes maanden, een 
algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen of 
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de open plaats aan de orde komt; 
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot 

het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het 
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 
gedaan; 

4. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 3 bepaalde wordt de vereniging in en 
buiten rechte vertegenwoordigd door: 
• Hetzij het bestuur; 
• Hetzij de voorzitter en de secretaris tezamen; 
• Hetzij de voorzitter en de penningmeester tezamen; 
• Hetzij de secretaris en de penningmeester tezamen. 

 
RAAD VAN ADVIES 

 
Artikel 16 

1. Er is een Raad van Advies; 
2. De Raad van Advies bestaat uit tenminste één en ten hoogste drie personen. De 

benoeming geschiedt in samenspraak met de masteropleiding ‘International Public 
Management and Public Policy’ en IMPAA. Slechts natuurlijke personen kunnen lid 
zijn van de Raad. 

 
DEFUNGEREN VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN ADVIES 

 
Artikel 17 

1. Een lid van de Raad kan te allen tijde door meerderheid van stemmen van het 
bestuur en de Raad van Advies geschorst worden. Een schorsing die niet binnen 
drie maanden nadien gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die 
termijn. Een lid van de Raad wordt geschorst indien tegen hem/haar een 
strafrechtelijk vervolging van een misdrijf is ingesteld; 

2. Een Raadslid houdt voorts op lid van de raad te zijn: 
a. door overlijden; 
b. door vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. doordat zijn/haar faillissement onherroepelijk wordt, hij/zij onder curatele 

wordt gesteld of hij/zij op andere wijze het vrije beheer over zijn/haar 
vermogen verliest, anders dan ten gevolgde van aan hem/haar verleende 
surseance van betaling; 

3. De Raad kan een raadslid voorstellen dat hij/zij als raadslid aftreedt; in geval een 
raadslid weigert daaraan gevolg te geven, wordt in vergadering met het algemeen 
bestuur bij meerderheid van stemmen zijn/haar schorsing bekrachtigd. 

 
TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN ADVIES 

 
Artikel 18 
De raad is belast met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en 
op de algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar verbonden leden. De 
Raad kan voorstellen doen die zij met het oog op de vereniging nuttig of nodig oordeelt. 
Bij de vervulling van haar taak richten de raadslieden zich naar het belang van de 
vereniging. 
 

GELDMIDDELEN 
 
Artikel 19 

1. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder de 
leden; 

2. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit: 
a. projectfinanciering; 
b. giften, donaties, schenkingen en legaten; 
c. entreegelden; 
d. sponsoring; 
e. subsidies en andere baten. 
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JAARSTUKKEN 

 
Artikel 20 

1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar; 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend; 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen twaalf maanden na afloop 
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een 
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 
jaar gevoerd beheer. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen; 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 
tenminste twee personen, die geen deel uit mogen uitmaken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen; 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te 
tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven; 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie; 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te 
bewaren. 

 
 

ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
Artikel 21 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die 
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen; 

2. Jaarlijks, uiterlijk twaalf maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de 
orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 20 
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 

b. de benoeming van de in artikel 20 genoemde commissie voor het 
volgende verenigingsjaar; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 

voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. Tevens wordt een algemene vergadering gehouden indien 
tenminste de helft van de leden daarom verzoekt. 

 
Artikel 22 

1. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene  vergadering; 
2. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang, tenzij het 

bestuur anders beslist; 
3. Het bestuur beslist over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde 

personen; 
4. Ieder lid van de verenging heeft een stem; 
5. Een lid kan zijn stem via een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 

 
Artikel 23 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of 
zijn/haar plaatsvervanger. Ontbreken voorzitter en plaatsvervanger, dan treedt 
één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering daarin zelve; 
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2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De inhoud van 
de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. 

 
Artikel 24 

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen; 

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht; 
3. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het 

lot wie van beide is gekozen; 
4. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 

personen, dan is het verworpen; 
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigheden zulks voor de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 
stemming verlangt; 

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de algemene vergadering; 

7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent 
alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot 
statutenwijziging of tot ontbinding -  ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is 
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent 
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende 
formaliteit niet in acht genomen. 

 
Artikel 25 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Deze 
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het register 
bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven 
dagen; 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 
het bepaalde in artikel 22. 

 
 

STATUTENWIJZIGING 
 
Artikel 26 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door 
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld; 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden; 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals in 
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige 
of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen; 

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het 
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen; 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze 
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na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken gehouden register. 

  
ONTBINDING EN VEREFFENING 

 
Artikel 27 
 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 5 van het voorgaande artikels is 
van overeenkomstige toepassing; 

2. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt ter beschikking gesteld aan 
de masteropleiding ‘International Public Management and Public Policy’ met als 
doel bestemming voor afgestudeerden van deze opleiding; 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur; 
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in 
liquidatie’; 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 
baten meer aanwezig zijn; 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door 
de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

 
REGLEMENTEN 

 
Artikel 28 

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en 
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of 
niet volledig wordt voorzien; 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met 
deze statuten; 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in 
artikel 26 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. 

 
SLOTVERKLARING 

 
Tenslotte verklaarden de comparanten:  
Als lid van de vereniging treden toe de oprichters.  
Zij benoemen als eerste bestuursleden:  

a. Mevrouw K.D. ter Horst, wonende te Utrecht, geboren te Arnhem op 9 
december 1989, als voorzitter; 

b. Mevrouw C.A. Tulp, wonende te Amsterdam, geboren te Amsterdam op 20 april 
1982, als secretaris; 

c. De heer M.A.C. Goossens, wonende te Rotterdam, geboren te Utrecht op 19 
november 1992, als penningmeester; 

d. De heer M. Onderčo, wonende te Den Haag, geboren te Prešov, Slowakije op 8 
september 1986, als algemeen bestuurslid. 

Dat het eerste lid van de Raad van Advies van de vereniging is: 
a. Jonkheer de heer F.K.M. van Nispen tot Pannerden, wonende te Fiesole, Italië 

geboren te ’s-Gravenhage op 19 januari 1951. 
 

 
 
 


