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ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ
In the name of God, the Merciful, the Compassionate 

 

ُ نُوُر   السََّماَواِت َواْْلَْرِض َّللاَّ

God is the Light of the heavens and the earth, 
 

 َكِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاح   نُوِرهِ  َمثَلُ 

the likeness of His light is as a niche wherein is a lamp, 
 

 اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجةٍ 

the lamp is in a glass, 
 

ي   َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكب  ُدر ِ  الزُّ

the glass as it were a glittering star, 

 

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍِة َّلَّ َشْرقِيٍَّة َوََّل َغْربِيَّةٍ    يُوقَُد ِمن َشَجَرةٍ مُّ

kindled from a Blessed Tree, an olive that is neither of the East nor of the West, 

 

 يََكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَار  

the oil whereof wellnigh would shine, even if no fire touched it; 
 

نُور َعلَى نُّور   ٍ 
Light upon Light 

 

ُ ِلنُوِرهِ يَْهِدي   َمن يََشاءُ  َّللاَّ

God guides to His light whom He will 
 

ُ َويَْضِرُب   اْْلَْمثَاَل ِللنَّاِس  َّللاَّ

and God sets forth parables for men 
 

ُ بُِكل ِ َشْيٍء   َعِليم  َوَّللاَّ

and God has knowledge of everything. 
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I. Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Naam en zetel 

(1) De vereniging draagt de naam: Muslim Student Association Nour, afgekort MSA Nour. 

 

(2) MSA Nour heeft haar zetel in de gemeente Maastricht. 

Artikel 2 Doel van de vereniging 

(1) MSA Nour heeft als doel: 

(a) Het bevorderen van een saamhorige gemeenschap van moslimstudenten in 

Maastricht; 

(b) Het behartigen van de belangen van de moslimstudenten in Maastricht; 

(c) Het bevorderen van een gemeenschap van studenten in Maastricht waar aandacht 

wordt besteed aan diversiteit en inclusiviteit, en waar de studenten zich welkom en 

gehoord voelen; 

(d) Het bevorderen van de Islamitische identiteit van moslimstudenten in Maastricht; 

(e) Het bevorderen van het contact tussen studenten onderling en in maatschappelijke 

zin tussen studenten en lokale inwoners binnen de gemeente Maastricht; 

(f) Het organiseren van religieuze, studiegerichte, dan wel ontspannende activiteiten; 

(g) Het bevorderen van de kennis omtrent de Islam, de Islamitische cultuur en de 

Arabische taal; 

(h) Het bevorderen van de kennis omtrent de culturele achtergronden van de 

studenten in Maastricht ter bestrijding van vooroordelen en stereotypen; 

(i) Het stimuleren van open discussie en debat over religieuze en niet religieuze 

zaken in Maastricht, waarbij respect, waardigheid en tolerantie voor de ander 

voorop staan. 

 

(2) MSA Nour tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

(a) het bevorderen en organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten die 

ten doel hebben de band tussen studenten en hun relatie met hun religie, de islam, 

te versterken; 

(b) het bevorderen en organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten 

waarbij de bespreking van religieuze onderwerpen centraal staat; 

(c) het bevorderen en organiseren van, of medewerking verlenen aan activiteiten 

waarbij de bespreking van maatschappelijke onderwerpen centraal staat; 

(d) het bevorderen en organiseren van, of medewerking verlenen aan, activiteiten die 

ten doel hebben een band te scheppen tussen studenten van eerder genoemde 

opleiding; 

(e) Het samenwerken met andere studentenverenigingen en organisaties in en buiten 

Maastricht; 

(f) Het gebruik maken van alle wettige middelen die aan het doel van MSA Nour 

dienstbaar kunnen zijn. 

 

(3) Activiteiten genoemd in lid 2 van dit artikel kunnen bestaan uit, maar beperken zich 

niet tot, het organiseren van colleges, workshops, lezingen, discussie panels, 

vrijwilligerswerk, sociale activiteiten en diners. 

Artikel 3 Kenmerken 

(1) De kleuren van MSA Nour zijn donkerblauw (#002255) en goud (#aa8800).  
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(2) Het symbool van MSA Nour bestaat uit een donkerblauwe kaarshouder gevormd door 

de Arabische spelling van Nour en een vlam in het midden met daarboven in gouden 

letters de naam van de vereniging. 

(3) MSA Nour is een moslimstudentenvereniging met zijn oorsprong en basis in de 

Soennitische islam. MSA Nour is open en verwelkomend iedereen, ongeacht 

religieuze achtergrond. 

Artikel 4 Voertaal 

De voertaal binnen MSA Nour is Engels.  

(a) Dit is de taal die gebruikt wordt in alle communicatie tussen de organen van MSA 

Nour en haar leden. 

(b) Dit is de taal die leden hoofdzakelijk dienen te gebruiken voor hun onderlinge 

communicatie. 

(c) Het communiceren in andere talen is toegestaan, indien hiermee geen leden, 

partners of bezoekers van activiteiten georganiseerd door MSA Nour worden 

buitengesloten. 

(d) Het communiceren in andere talen is toegestaan in situaties waar het spreken van 

een andere taal noodzakelijk is. 

Artikel 5 Duur 

(1) MSA Nour is opgericht op 20 november tweeduizendnegentien. 

 

(2) MSA Nour is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 6 Begrippen 

(1) Statuten 

De “Statuten van Muslim Student Association Nour”. 

 

(2) Verenigingsjaar 

Een verenigingsjaar, alsmede het boekjaar, valt samen met het academisch jaar en 

loopt van één september tot en met eenendertig augustus van het opvolgende jaar. 

 

(3) Schriftelijk 

Bij brief, bij e-mailadres bekend in het ledenregister of bij officieel e-mailadres van de 

Secretaris. Een boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt 

overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen voldoet enkel met 

uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur. 

 

(4) Partner 

Een rechtspersoon die MSA Nour een warm hart toedraagt en zich inzet voor het 

bereiken van gezamenlijke doelen en ambities, bekrachtigd door een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de rechtspersonen.  

 

(5) Oprichtings- bestuur en leden 

Het oprichtingsbestuur is het eerste Bestuur van  MSA Nour, gekozen door de 

oprichtingsleden van MSA Nour, de personen die intensief bij de oprichtingsfase van 

MSA Nour betrokken waren. 
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II. Lidmaatschap 
 

Artikel 7 Leden 

(1) Leden van MSA Nour zijn de natuurlijke personen die door het Bestuur als lid zijn 

toegelaten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

(a) Lokale leden: leden van MSA Nour die ingeschreven zijn aan de Universiteit 

Maastricht of aan andere WO, HBO en MBO onderwijsinstellingen met hun zetel 

in Maastricht. Studenten die hun studie tijdelijk onderbreken, PhD-studenten en 

studenten die deelnemen aan het ‘Foundation Programme’, in Maastricht, vallen 

ook onder lokale leden.  

(b) Externe leden: leden van MSA Nour die ingeschreven zijn aan andere WO, HBO 

of MBO onderwijsinstellingen in Nederland of aan gelijksoortige instellingen in 

België en Duitsland, vallen ook onder externe leden.  

(c) Oud leden: leden van MSA Nour die intern of extern lid zijn geweest en hun 

studie aan een van bovengenoemde onderwijsinstellingen hebben afgerond. 

 

(2) Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen of door 

erfopvolging worden verkregen. 

Artikel 8 Lokale leden 

(1) Ieder Lokaal lid heeft het recht: 

(a) te stemmen op vergaderingen; 

(b) zich verkiesbaar te stellen voor iedere functie binnen MSA Nour; 

(c) financiële informatie in te zien bij de Penningsmeester. 

 

(2) Ieder Lokaal lid is verplicht: 

(a) de eer en goede naam van MSA Nour te waarborgen; 

(b) zich ten alle tijden respectvol te gedragen ten opzichte van verenigingsgenoten; 

(c) zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement; 

(d) discreet te zijn met informatie die tijdens vergaderingen of andere momenten in 

vertrouwen zijn besproken. Alleen het Bestuur kan toestemming geven tot het 

vrijgeven van deze informatie; 

(e) de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen; 

(f) beslissingen van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering te accepteren 

en op te volgen. 

Artikel 9 Externe leden 

(1) Ieder Extern lid heeft het recht: 

(a) te stemmen op vergaderingen; 

(b) zich verkiesbaar te stellen voor functies binnen MSA Nour, met uitzondering van  

bestuursfuncties; 

 

(2) Ieder Extern lid is verplicht: 

(a) de eer en goede naam van MSA Nour te waarborgen; 

(b) zich ten alle tijden respectvol te gedragen ten opzichte van verenigingsgenoten; 

(c) zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement; 

(d) discreet te zijn met informatie die tijdens vergaderingen of andere momenten in 

vertrouwen zijn besproken. Alleen het Bestuur kan toestemming geven tot het 

vrijgeven van deze informatie; 

(e) de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen; 
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(f) beslissingen van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering te accepteren 

en op te volgen. 

Artikel 10 Oud leden 

(1) Ieder Oud lid heeft het recht: 

(a) deel te nemen aan activiteiten georganiseerd voor Oud leden; 

(b) deel te nemen aan andere verenigingsactiviteiten met uitzondering van de 

activiteiten georganiseerd voor lokale en externe leden, tenzij zij hiertoe 

toestemming van het Bestuur voor hebben. 

 

(2) Ieder Oud lid is verplicht: 

(a) de eer en goede naam van MSA Nour te waarborgen; 

(b) zich ten alle tijden respectvol te gedragen ten opzichte van verenigingsgenoten; 

(c) zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement; 

(d) discreet te zijn met informatie die tijdens vergaderingen of andere momenten in 

vertrouwen zijn besproken. Alleen het Bestuur kan toestemming geven tot het 

vrijgeven van deze informatie; 

(e) de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde Oud leden contributie te 

betalen; 

(f) beslissingen van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering te accepteren 

en op te volgen. 

Artikel 11 Verkrijging lidmaatschap 

(1) Men verkrijgt het lidmaatschap door zich schriftelijk als lid bij het Bestuur aan te 

melden en als zodanig door het Bestuur te zijn toegelaten. 

 

(2) In geval van niet-toelating staat de betrokkene, binnen dertig dagen na dagtekening 

van dit besluit, beroep open op de Algemene Ledenvergadering door middel van 

een schriftelijk verzoek dat ingediend moet worden bij de Secretaris. Het Bestuur 

stelt de betrokkene van deze mogelijkheid tot beroep op de hoogte in de brief waarin 

zij haar - gemotiveerde - besluit tot niet-toelating meedeelt. Het beroep wordt 

behandeld op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering na ontvangst van het 

beroepschrift. De Algemene Ledenvergadering kan het besluit tot niet-toelating 

slechts ongedaan maken door een daartoe strekkend besluit, genomen met een 

meerderheid van ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

 

(3) Het lidmaatschap is een inschrijving voor onbepaalde tijd. 

Artikel 12 Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt beëindigd: 

(1) door het overlijden van het lid; 

 

(2) door opzegging door het lid; 

(a) Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan het gehele jaar schriftelijk 

geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken.  

(b) Indien het lid vóór het komende verenigingsjaar uitgeschreven wil zijn, moet de 

opzeggingsverklaring uiterlijk vóór de eerste dag van het verenigingsjaar in het 

bezit zijn van de Secretaris, bij gebreke waarvan het lidmaatschap doorloopt tot 

het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 
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(c) Indien van een lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren is, in afwijking van sub a en b van dit lid, onmiddellijke beëindiging 

mogelijk. 

(d) Indien een lid een besluit ontvangt met een beperking van diens rechten of een 

verzwaring van diens verplichtingen, met uitsluitsel van een wijziging van geldelijke 

rechten en verplichtingen, is, in afwijking van sub a en b van dit lid, onmiddellijke 

beëindiging mogelijk.  

 

(3) door opzegging door MSA Nour; 

(a) Opzegging van het lidmaatschap namens MSA Nour kan tegen het einde van het 

lopende boekjaar door het Bestuur schriftelijk worden gedaan, met een 

opzeggingstermijn van ten minste vier weken: 

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet 

volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens MSA Nour over het lopende 

boekjaar heeft voldaan; 

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat 

moment door de Statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. 

(b) Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

(c) Indien van MSA Nour redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 

laten voortduren is, in afwijking van sub a en b van dit lid, onmiddellijke beëindiging 

mogelijk.  

(d) De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen, en moet 

worden bekrachtigd in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

 

(4) door ontzetting. 

(a) Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het Bestuur worden uitgesproken 

wanneer een lid in strijd met de Statuten, Huishoudelijke Reglementen of 

besluiten van MSA Nour handelt of wanneer het lid MSA Nour op onredelijke 

wijze benadeelt. 

(b) Het Bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk van haar besluit in kennis, met 

opgave van de redenen.  

(c) Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de 

kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. De 

Algemene Ledenvergadering kan het besluit tot ontzetting slechts ongedaan 

maken door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van 

ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. Tijdens een periode 

van beroep, alvorens deze in de vergadering is behandeld, is het lid geschorst. 

 

(5) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

contributie voor het geheel door het lid verschuldigd. 

Artikel 13 Schorsing 

(1) Het Bestuur heeft de bevoegdheid om een lid te schorsen voor een periode van 

maximaal 6 maanden als aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan: 

(a) Een lid heeft een betalingsachterstand van tenminste twee maanden. 

(b) De betalingsachterstand van een lid bedraagt vijfenzeventig euro of meer. 

(c) Het lid handelt in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten van MSA 

Nour. 

(d) Het lid benadeelt MSA Nour op onredelijke wijze.  
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(2) Tijdens een schorsing berusten de volgende beperkingen op een lid: 

(a) Het lid verliest zijn recht om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. 

(b) Het lid verliest zijn stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. 

(c) Het lid mag niet deelnemen aan activiteiten door MSA Nour georganiseerd. 

 

(3) Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. De 

Algemene Ledenvergadering kan de schorsing slechts ongedaan maken door een 

daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste tweederde 

van het aantal uitgebrachte stemmen. Tijdens een periode van beroep, alvorens deze 

in de vergadering is behandeld, blijft de schorsing van kracht. Een geschorst lid heeft 

toegang tot de Algemene Ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt 

behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. 

Artikel 14 Ledenbijdragen 

(1) Ieder Lokaal- en Extern lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de 

contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in de 

Openingsvergadering. 

(2) Ieder Oud lid is jaarlijks een Oud leden contributie verschuldigd. De hoogte van de 

contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in de 

Openingsvergadering. 

(3) Van ieder Lokaal- en Extern lid wordt verwacht de jaarlijkse contributie binnen 2 weken 

te voldoen. Indien het lid de contributie niet binnen een betaaltermijn van 2 weken kan 

voldoen, kan in overleg met het Bestuur de betaaltermijn van 2 weken worden verlengd. 

Mocht er na het overlegde betaaltermijn nog steeds niet zijn voldaan aan de contributie, 

dan beslist het Bestuur het vervolg proces. Na het voldoen van de contributie wordt 

iemand als officieel lid van MSA Nour gezien.  
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III. Organen van MSA Nour 

 

B. Het Bestuur 

 

Artikel 15 Samenstelling 

(1) Het Bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, een Voorzitter, een 

Secretaris en een Penningmeester. 

 

(2) De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot het aannemen van een hoger 

aantal, echter nooit meer dan vijf in totaal, bestuursfuncties. 

 

Artikel 16 Vertegenwoordiging 

(1) Het Bestuur vertegenwoordigt MSA Nour.  

 

(2) De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden 

tezamen. 

 

(3) Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan 

anderen, om MSA Nour binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

Artikel 17 Taken en bevoegdheden 

(1) Het Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van MSA Nour. 

 

(2) Het Bestuur is uitsluitend bevoegd tot het aangaan van 

samenwerkingsovereenkomsten of andere overeenkomsten, behoudens lid 3 van dit 

artikel, die direct of indirect voortvloeien uit de in artikel 2 omschreven 

doelomschrijving. Overeenkomsten die financiële verplichtingen van meer dan 500 

euro inhouden, kunnen alleen door het Bestuur worden aangegaan met voorafgaande 

instemming van de Algemene Ledenvergadering. 

 

(3) Het Bestuur is, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, mede 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij MSA Nour zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 

van een ander verbindt. Zonder voormelde goedkeuring kan MSA Nour terzake van 

deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

 

(4) Het Bestuur kan worden bijgestaan door bijzondere commissies, werkgroepen of 

functionarissen, door het Bestuur te benoemen. 

 

(5) Het Bestuur houdt een register bij met persoonlijke informatie over alle leden, waarin 

onder andere worden opgeslagen de namen, adresgegevens, geboortedatums, 

telefoonnummers, e-mail adressen, bankrekeningnummers, studies en nationaliteiten 

van de leden. Hierbij draagt het Bestuur er zorg voor te voldoen aan alle eisen van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetten en verdragen met 

betrekking tot privacywetgeving in Nederland. 
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(6) Het Bestuur voert van de vermogenstoestand van MSA Nour en van alles betreffende 

de werkzaamheden van MSA Nour naar de eisen die voortvloeien uit deze 

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie uit en bewaart de daartoe 

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze, dat te 

allen tijde de rechten en verplichtingen van MSA Nour kunnen worden gekend. 

Artikel 18 Benoeming  

(1) De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit de 

Lokale leden van MSA Nour. 

 

(2) Kandidaten voor het Bestuur worden geacht op de hoogte te zijn van de verplichtingen 

die op het Bestuur rusten op basis van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, 

en andere informatie die hen door het Bestuur is aangereikt. Kandidaten worden 

geacht te kunnen voldoen aan de uit voornoemde verplichtingen voortvloeiende 

verwachtingen. 

  

(3) Een Lokaal lid dat zichzelf verkiesbaar wil stellen dient dit minimaal twee weken voor 

de Eindejaarsvergadering aan te geven door hiervan schriftelijk melding te maken bij 

de Secretaris, inclusief vermelding van de bestuursfunctie(s) waar het Lokale lid zich 

voor verkiesbaar stelt. 

 

(4) In de Eindejaarsvergadering stellen de stemgerechtigden het aantal 

bestuursposities en de beschikbare functies voor het volgende verenigingsjaar vast. 

Lokale leden die zichzelf verkiesbaar hebben gesteld, de bestuurskandidaten, krijgen 

de kans hun verkiesbaarstelling in te trekken of te wijzigen. 

 

(5) De bestuurskandidaten presenteren zichzelf aan de Algemene Ledenvergadering. 

Het Bestuur is bevoegd hier een tijdslimiet aan te verbinden. 

 

(6) Na de presentaties van de bestuurskandidaten, geschiedt de stemming, in 

overeenstemming met het systeem van ‘Alternative Voting’ als volgt: 

(a) Er zal een stemronde worden gehouden voor elke beschikbare bestuursfunctie. 

(b) Stemgerechtigden van de Algemene Ledenvergadering zetten de 

bestuurskandidaten voor elke bestuurspositie in een volgorde van ‘meest favoriet’ 

naar ‘minst favoriet’. Hierbij dienen stemgerechtigden zich te houden aan 

instructies van het Bestuur, mogelijk kenbaar gemaakt op het stembiljet. 

(c) De bestuurskandidaat met minimaal eenenvijftig procent van de stemmen is 

gekozen voor de bestuursfunctie. Indien geen bestuurskandidaat minimaal 

eenenvijftig procent van de stemmen heeft behaald, worden de stemmen van de 

bestuurskandidaat met de minste stemmen opgeteld bij de bestuurskandidaten die 

de stemgerechtigden als tweede in de voorkeursstemmen hebben gekozen. Dit 

proces herhaalt zich, totdat een bestuurskandidaat minimaal eenenvijftig procent 

van de stemmen heeft behaald. 

(d) Voor bestuursfuncties anders dan ‘Voorzitter’, ‘Secretaris’ en ‘Penningmeester’, 

kunnen stemgerechtigden er bovendien voor kiezen de bestuursfunctie niet op te 

vullen. Het Bestuur kan ervoor kiezen een apart stemhokje te bieden dat 

stemgerechtigden kunnen aankruisen om van deze optie gebruik te maken. De 

bestuursfunctie vervalt als minimaal 51% van de stemmen zijn stem hiervoor op 

de aangewezen manier kenbaar heeft gemaakt, waarbij naar beneden wordt 

afgerond bij een decimaal onder 5 en naar boven bij een decimaal van 5 of hoger. 
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(e) Indien een bestuurskandidaat voor meerdere functies is gekozen, wordt deze in de 

gelegenheid gebracht een keus te maken. In het geval de keus van de 

bestuurskandidaat tot gevolg heeft dat de functie van ‘Voorzitter’, ‘Secretaris’ of 

‘Penningmeester’ niet wordt opgevuld, dient de bestuurskandidaat alsnog deze 

niet-opgevulde functie op te vullen. Een bestuurskandidaat kan nimmer voor twee 

posities worden aangesteld. 

 

(7) Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt ten aanzien van het aftreden de 

bestuursfunctie van zijn voorganger in. 

 

(8) Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal één jaar. Onder een 

jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende 

Eindejaarsvergaderingen. Bestuursleden die in een tussentijdse vacature zijn 

benoemd, worden benoemd voor een periode tot aan de eerstvolgende 

Eindejaarsvergadering vanaf hun benoeming. 

 

(9) Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 lid 1 vermelde minimum is 

gedaald, blijft het Bestuur niettemin bestuursbevoegd. Het Bestuur is verplicht zo 

spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de 

voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

Artikel 19 Einde bestuurslidmaatschap 

(1) Het lidmaatschap eindigt: 

(a) door het eindigen van het lidmaatschap van MSA Nour; 

(b) door het eindigen van de bestuurstermijn; 

(c) doordat het bestuurslid onder curatele wordt gesteld. 

 

(2) Elk bestuurslid treedt uiterlijk één jaar na zijn benoeming af maar is daarna 

herkiesbaar. 

 

(3) Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene 

Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.  

 

(a) Terzake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Ledenvergadering met 

een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. 

(b) Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene 

Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft 

besloten, eindigt de schorsing. 

(c) Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene 

Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen 

bijstaan. 

 

(4) Elk bestuurslid kan schriftelijk zijn ontslag indienen bij de Algemene 

Ledenvergadering, met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Bij de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal de functie aan een nieuw gekozen 

bestuurslid worden overgedragen. Indien van het bestuurslid redelijkerwijs, ter 

beoordeling van de rest van het bestuur, niet kan worden gevergd het 

bestuurslidmaatschap te laten voortduren is, in afwijking van voorgaande, 

onmiddellijke beëindiging mogelijk.  
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Artikel 20 Nadere regelgeving 

Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande taken, taakverdeling, 

vergaderingen, notulering en besluitvorming van het Bestuur worden gegeven. 

 

B. De Raad van Advies 

Artikel 21 De raad van Advies 

(1) MSA Nour heeft een Raad van Advies.  

(2) Afgetreden bestuursleden, ook wel oud-bestuursleden, kunnen zich schriftelijk bij het 

Bestuur aanmelden voor deelname aan de Raad van Advies. Deze aanmelding dient 

voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar bij het Bestuur binnen te zijn.  

(3) Deelname aan de Raad van Advies loopt gelijk aan de termijn tussen twee 

opeenvolgende Eindejaarsvergaderingen en vangt aan op het moment dat het Bestuur 

de indiener van de aanmelding op de hoogte heeft gesteld van goed ontvangst van de 

aanmelding. 

(4) Oud-bestuursleden mogen niet meer dan twee volle verenigingsjaren na hun aftreden 

deelnemen aan de Raad van Advies. 

(5) Het Bestuur spreekt samen met de leden van de Raad van Advies af welke middelen 

zij zullen gebruiken voor hun onderlinge communicatie. Zij stellen samen regels op met 

betrekking tot de wijze waarop wordt gecommuniceerd, met respect voor elkaars tijd en 

beschikbaarheden. 

(6) De Raad van Advies mag het Bestuur te allen tijden, gevraagd of ongevraagd, 

voorzien voor haar advies of hulp. 

(7) Van de Raad van Advies wordt, in acht nemend de beschikbaarheden van haar leden, 

indien geraadpleegd door het Bestuur, verwacht dat zij haar advies of hulp biedt. Indien 

uitgenodigd voor een vergadering met het Bestuur, wordt aanwezigheid verwacht. 

Afwezigheid dient vooraf gecommuniceerd te worden met het Bestuur onder opgaaf van 

goede redenen, bij meermalig gebreke waarvan deelname aan de Raad van Advies kan 

worden stopgezet door een gezamenlijke beslissing van het Bestuur en de overige leden 

van de Raad van Advies tezamen. 

(8) De adviezen van de Raad van Advies zijn niet bindend. Het Bestuur mag afwijken 

van een advies van de Raad van Advies onder opgaaf van redenen na dit advies in 

behandeling te hebben genomen. 

(9) De adviezen van de Raad van Advies worden gedocumenteerd in de archieven van 

MSA Nour, evenals de beslissingen van het Bestuur met de daarin opgegeven redenen 

om een advies al dan niet op te volgen. 

(10) Lidmaatschap van de Raad van Advies loopt, indien het lid niet voor het begin van 

het verenigingsjaar schriftelijk ontslag indient bij het Bestuur, door tot het volgende 

verenigingsjaar.  

 

C. De Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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Artikel 22 Bevoegdheden 

In gevallen waarin niet door de wet, de Statuten, of het Huishoudelijk Reglement is 

voorzien, beslist het Bestuur. In deze gevallen stelt het Bestuur de Algemene 

Ledenvergadering zo snel mogelijk op de hoogte van zijn beslissing. 

Artikel 23 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering 

(1) Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst 

zijn, behoudens hetgeen in artikel 13 lid 3 bepaald, alsmede degenen die daartoe door 

het Bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.  

 

(2) Over toelating van andere dan de hiervoor genoemde personen beslist het Bestuur. 

Artikel 24 Stemrecht 

(1) Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder stemgerechtigd lid één stem in de 

Algemene Ledenvergadering. 

 

(2) Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde volmacht verlenen tot 

het uitbrengen van zijn stem.  

 

(a) Machtiging geschiedt door de Secretaris hier schriftelijk van op de hoogte te 

stellen, minimaal 12 uur voor het begin van de Algemene Ledenvergadering. De 

machtiging wordt door de Secretaris gecontroleerd en vastgelegd in de notulen. 

(b) Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde 

optreden.  

 

(3) Minderjarige leden, die zestien jaar of ouder zijn, worden binnen MSA Nour geacht 

handelingsbekwaam te zijn, zodat zij actief en passief stemrecht hebben, evenals alle 

andere rechten en plichten die meerderjarige leden ook hebben, tenzij uitdrukkelijk 

anders bepaald. 

 

(4) Voorafgaand aan een stemming is een lid gerechtigd een stemverklaring af te leggen. 

Het Bestuur is bevoegd hier een tijdslimiet aan te verbinden. 

Artikel 25 Besluitvorming 

(1) Op een Algemene Ledenvergadering moeten het aantal leden met stemrecht groter 

of gelijk zijn aan het aantal bestuursleden plus één om de Algemene 

Ledenvergadering plaats te laten vinden. In dit aantal worden de bestuursleden niet 

meegeteld. 

 

(2) Voorzover de wet of deze Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van 

de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Dit betekent: de helft plus één. 

 

(3) Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

 

(4) Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de Voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming 

verlangt. 

 

(5) Het door de Voorzitter ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel 

omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk 
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vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van 

de Voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 

indien de meerderheid van de Algemene Ledenvergadering of, indien de 

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 

(6) Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de Algemene Ledenvergadering 

stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis 

van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering. Ten aanzien van ontslag van bestuursleden, fusie met aan 

andere vereniging, omzetting in een andere rechtspersoon, Statutenwijziging en 

ontbinding dient echter steeds een Algemene Ledenvergadering te worden 

gehouden, die moet voldoen aan de door de wet of deze Statuten gestelde vereisten. 

 

(7) Om bezwaar te maken tegen een besluit van het Bestuur of de Algemene 

Ledenvergadering kan een motie worden ingediend ter behandeling van dit punt bij 

de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Een motie kan enkel worden 

aangedragen door tenminste een vijfde van het aantal stemgerechtigde leden en moet 

voor het bekendmaken van de definitieve agenda binnen zijn bij het Bestuur. Als hier 

niet aan voldaan is, zal de motie worden meegenomen bij de daarop volgende 

vergadering, tenzij het Bestuur anders beslist of de meerderheid van de Algemene 

Ledenvergadering hierop aandringt. 

Artikel 26 Bijeenroeping 

(1) Algemene Ledenvergaderingen worden door het Bestuur bijeengeroepen zo vaak 

als het dit wenselijk acht, doch minimaal twee maal per verenigingsjaar waarvan één 

aan het begin van het verenigingsjaar en één aan het einde van het verenigingsjaar. 

 

(2) De bijeenroeping geschiedt schriftelijk. De termijn voor bijeenroeping bedraagt 

tenminste twee weken, de dag van de bijeenroeping en die van de Algemene 

Ledenvergadering niet meegerekend.  

 

(3) Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende gedeelte van de stemgerechtigde 

leden is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene 

Ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien 

aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 

zelf tot de bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering overgaan. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 

Algemene Ledenvergadering en het opstellen van de notulen. 

 

(4) Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering 

plaatsvond, kan de Algemene Ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten 

nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden op de Algemene 

Ledenvergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van 

het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen 

van hen, noch het Bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.  

 

Indien bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering geschiedde op kortere 

dan de voorgeschreven termijn, kan de Algemene Ledenvergadering niettemin 

rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als 
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gerechtigd is tot het uitbrengen in die Algemene Ledenvergadering van één tiende 

gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid 

is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de Algemene 

Ledenvergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld. 

 

(5) Bij de bijeenroeping worden plaats en tijdstip van de Algemene Ledenvergadering 

alsmede de op voorstel van het Bestuur of haar leden te behandelen onderwerpen 

vermeld, onverminderd het hierna omtrent statutenwijzigingen bepaalde. 

 

(6) Ten minste één week alvorens het plaatsvinden van de Algemene Ledenvergadering 

worden de op de Algemene Ledenvergadering te behandelen stukken door het 

Bestuur gedeeld met de leden, tenzij voorbereiding op de agendapunten waarop de 

stukken betrekking hebben niet vereist is. 

 

(7) Onderwerpen die de meerderheid van de leden behandeld wenst te zien worden 

eveneens op de agenda gezet, mits deze ten minste zeven dagen vóór de Algemene 

Ledenvergadering schriftelijk zijn meegedeeld aan het Bestuur. 

 

(8) Ter Algemene Ledenvergadering kunnen ook andere onderwerpen in behandeling 

worden genomen die niet op de agenda voorkomen, mits dit gebeurt in een Algemene 

Ledenvergadering waar alle afgevaardigde leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn; besluiten omtrent deze onderwerpen kunnen alsdan uitsluitend bij unanimiteit 

worden genomen. 

Artikel 27 Verloop van vergadering 

(1) De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar MSA Nour 

statutair is gevestigd. 

 

(2) De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de Voorzitter of, bij diens 

afwezigheid, door een daartoe door de op de Algemene Ledenvergadering 

aanwezige bestuursleden aan te wijzen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden 

aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

 

(3) Van het ter Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden 

door de Secretaris of door een door de Voorzitter aangewezen persoon. Deze 

notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld en ten blijke daarvan door de Voorzitter en de Secretaris van die 

Algemene Ledenvergadering ondertekend. 

 

(4) Ten aanzien van het voorzitterschap, notulering en stemmingen van- en in de 

Algemene Ledenvergadering, kunnen bij Huishoudelijke Reglementen nadere 

regels worden gegeven. 

Artikel 28 Eindejaarsvergadering en Openingsvergadering 

(1) In de Algemene Ledenvergadering aan het eind van het verenigingsjaar, de 

Eindejaarsvergadering, dienen onder meer aan de orde te komen: 

(a) verkiezingen van bestuursleden voor het volgende verenigingsjaar; 

(b) het algemeen jaarverslag inclusief het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, 

mogelijk vergezeld met een geschreven verslag; 

(c) de voorstellen van het Bestuur of de leden, vermeld in de oproeping voor de 

Eindejaarsvergadering of een tijdige aanvulling daarop. 
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(2) In de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het verenigingsjaar, de 

Openingsvergadering, dienen onder meer aan de orde te komen: 

(a) De jaarrekening, inhoudende de balans en de staat van baten en lasten inclusief 

toelichting; 

(b) Het verslag van de Kascommisie; 

(c) de benoeming van een Kascommissie voor het nieuwe boekjaar; 

(d) het te voeren beleid voor het komende verenigingsjaar; 

(e) de definitieve begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; 

(f) het vaststellen van de contributies voor het komende jaar en eventueel het 

inschrijfgeld; 

(g) de voorstellen van het Bestuur of de leden, vermeld in de oproeping voor de 

Algemene Ledenvergadering of een tijdige aanvulling daarop. 

 

(3) De stukken genoemd in lid 2 sub a van dit artikel worden ondertekend, dan wel 

mondeling onderschreven, door de personen die Bestuurders waren in het 

verenigingsjaar voorafgaand aan de Openingsvergadering. Ontbreekt de 

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 

melding gemaakt. Een mondelinge onderschrijving wordt als zodanig in de notulen van 

de betreffende Algemene Ledenvergadering opgenomen.  

Artikel 29 Nadere regelgeving 

Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande taken, taakverdeling, 

vergaderingen, notulering en besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering 

worden gegeven. 
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IV. Financiën 
 

Artikel 30 Geldmiddelen 

De geldmiddelen van MSA Nour bestaan voornamelijk maar niet uitsluitend uit: 

(a) de contributies van de leden; 

(b) de bijdragen van de donateurs; 

(c) uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen; 

(d) legaten en schenkingen; 

(e) entreegelden van georganiseerde activiteiten; 

(f) opbrengst van subsidies; 

(g) reclame en/of sponsorgelden, 

(h) eventuele toevallige baten. 

Artikel 31 Donateurs 

(1) MSA Nour kent eenmalige donateurs en vaste donateurs. 

(a) Eenmalige donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard een financiële 

bijdrage te leveren. Zij kunnen hun bijdrage anoniem dan wel op naam verrichten. 

(b) Vaste donateurs zijn zij die zich contractueel bereid hebben verklaard een 

financiële bijdrage te leveren en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten. Vaste 

donateurs mogen niet handelen in strijd met islamitische principes, en worden in geval 

waarvan niet door het Bestuur als zodanig toegelaten. 

 

(2) Vaste donateurs hebben geen andere rechten en/of verplichtingen dan die in het 

begeleidende contract zijn toegekend of opgelegd. 

 

(3) De rechten en verplichtingen van een vaste donateur kunnen te allen tijde wederzijds 

door opzegging worden beëindigd, behoudens afgesproken bijdragen die geheel 

verschuldigd blijven over de afgesproken termijn. Opzegging door MSA Nour 

geschiedt door het Bestuur. 

Artikel 32 De Kascommissie 

(1) De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks in de Openingsvergadering een 

Kascommissie van ten minste twee leden die geen deel van het Bestuur mogen 

uitmaken. De Kascommissie onderzoekt de jaarrekening in de zin van artikel 28 lid 2 

sub a, en adviseert de Algemene Ledenvergadering in haar taak de stukken goed of 

af te keuren.  

 

(2) Het Bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken toekomen aan de 

Kascommissie, ten minste één maand voor de dag waarop de Algemene 

Ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld.  

 

(3) Het Bestuur is verplicht aan de Kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers 

van MSA Nour voor raadpleging beschikbaar te stellen. Wenst de Kascommissie zich 

te laten bijstaan door een deskundige, dan kan zij zich met dat verzoek tot het Bestuur 

of de Algemene Ledenvergadering wenden. 
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(4) De Kascommissie dient minimaal eenmaal aan het einde van een boekjaar een 

controle uit te voeren. De Algemene Ledenvergadering of het Bestuur kunnen de 

Kascommissie ook eerder in het jaar oproepen. 

 

(5) De Kascommissie brengt tijdens de Openingsvergadering verslag uit over de 

financiën van het voorgaande verenigingsjaar. In het verslag staat beschreven op 

welke wijze de controle is uitgevoerd en worden de bevindingen vermeld. De 

Kascommissie kan uit haar taak worden ontheven indien zij instemt met de financiële 

verantwoording. 

 

(6) Indien de goedkeuring van de jaarrekening wordt geweigerd, kan de Algemene 

Ledenvergadering een nieuwe Kascommissie benoemen, bestaande uit tenminste 

drie leden, die een nieuw onderzoek doet van de jaarrekening. Deze nieuwe 

Kascommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde Kascommissie. 

Binnen één maand na de benoeming brengt de nieuwe Kascommissie aan de 

Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de 

goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Ledenvergadering die 

maatregelen, welke door haar in het belang van MSA Nour nodig worden geacht. 

 

(7) Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de jaarrekening strekt het 

Bestuur tot décharge behalve voor wat niet uit de boeken blijkt. 

 

(8) Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande taken, taakverdeling, 

vergaderingen, notulering en besluitvorming van de Kascommissie worden gegeven. 
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V. Slotbepalingen 
 

Artikel 33 Ontbinding en vereffening 

(1) Het bepaalde in artikel 34 leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing op 

een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van MSA Nour. 

 

(2) De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de 

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met 

het doel van MSA Nour. De vereffening geschiedt door het Bestuur. 

 

(3) Na de ontbinding blijft MSA Nour 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 MSA Nour uitgaan, 

moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

 

(4) De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten 

meer aanwezig zijn. 

 

(5) De boeken en bescheiden van de ontbonden MSA Nour moeten worden bewaard 

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 

vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

Artikel 34 Statutenwijzigingen 

(1) Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 

wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. 

 

(2) Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de 

dag der Algemene Ledenvergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 

de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de Algemene 

Ledenvergadering werd gehouden. 

 

(3) Tot wijziging van de Statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts 

worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal geldig 

uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig 

of vertegenwoordigd dient te zijn. 

 

(4) Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de 

Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn en het besluit tot Statutenwijziging met volstrekte meerderheid van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen wordt genomen. 

 

(5) De bestuursleden zijn verplicht een volledige doorlopende tekst van de Statuten, zoals 

deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van 

Koophandel gehouden handelsregister. 
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Artikel 35 Huishoudelijke Reglementen 

(1) De Algemene Ledenvergadering kan een of meer Huishoudelijke Reglementen 

vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze 

Statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

 

(2) Een Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 

wet of met deze Statuten. 

 

(3) Ingeval van onbetamelijk handelen door individuele leden, waaronder mede begrepen 

het handelen of nalaten in strijd met de wet, danwel met Statuten of Huishoudelijke 

Reglementen, hetzij schending van de belangen van MSA Nour, kunnen door het 

Bestuur bij Huishoudelijk Reglement nadere disciplinaire maatregelen vastgesteld 

worden. 

 

(4) Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een Huishoudelijke Reglement is 

het bepaalde in artikel 34 leden 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing. 

 

(5) Tot vaststelling en wijziging van de Huishoudelijke Reglementen kan door de 

Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten 

minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 36 Geheimhouding 

Alle leden, organen van MSA Nour, partners en donateurs zijn tot geheimhouding 

verplicht ten aanzien van die gegevens die aan hen in hun hoedanigheid ter kennis zijn 

gekomen en die naar hun aard niet voor verspreiding onder derden zijn bestemd. 

Artikel 37 Slotverklaring 

(1) Het oprichtingsbestuur van MSA Nour bestaat uit: 

(a) Abdelhakim Aknouz, Voorzitter;  

(b) Heba Moharam, Secretaris; 

(c) Dudu Kaya, Penningmeester; 

(d) Ouiam Moussati, PR manager; 

(e) Yesim Kaya, Event manager. 

 

(2) De oprichtingsleden van MSA Nour zijn: 

⮚ Sarah Abdalli 

⮚ Abdelhakim Aknouz 

⮚ Maryam Bouzidi 

⮚ Manar Daoud 

⮚ Zayneb Feyza Goktepe 

⮚ Dudu Kaya 

⮚ Yesim Kaya 

⮚ Heba Moharam 

⮚ Ouiam Moussati 

⮚ Dina Paris 

⮚ Hubeyb Sezai Yilmaz 


