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STATUTEN  VAN DE VERENIGING VAN ECONOMISTEN IN SURINAME 

 
NAAM EN ZETEL 

Artikel  1 
 

1. De vereniging draagt de naam van “Vereniging van  Economisten  in 
Suriname “ en wordt verder in deze  Statuten  genoemd : de  Vereniging. 

2. De  vereniging is gevestigd te  Paramaribo. 
 
  
DOEL 

Artikel   2 
1. De vereniging  zich ten doel de beoefening van de economische wetenschap 

te bevorderen en de toepassing  hiervan in  Suriname te stimuleren, een  en 
ander in de ruimste zin van het  woord 

2. Dit doel tracht de Vereniging  te bereiken  door: 
 
a. de in Suriname woonachtig  economisten de gelegenheid te bieden van 

gedachten te wisselen over onderwerpen van economische aard; 
b. het doen houden van voordrachten, het beleggen van conferenties en het 

houden  van vergaderingen  met haar leden; 
c. het bevorderen van economisch wetenschappelijk onderzoek  en onderwijs; 
d. het onderhouden van contacten met  verenigingen die in of buiten  Suriname  

een gelijksoortig of  aanverwant doel nastreven; 
e. alle andere wettige en geoorloofde middelen die redelijkerwijs dienstig kunnen 

zijn tot de verwezenlijking van haar doel. 
 
 
DUUR EN VERENIGINGSJAAR 

Artikel 3 
1. De vereniging is opgericht op 17 oktober 1972 en is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
3. Het eerste verenigingsjaar loopt van de dag harer oprichting tot en met  31 

december 1972. 
 
 

LIDMAATSCHAP  

Artikel   4 
De vereniging kent gewone, buitengewone en ere – leden. 
         
Artikel   5 

1. Gewone  leden kunnen zijn alle in  Suriname woonachtige economisten 
waaronder in deze Statuten worden verstaan, zij die een academische 
opleiding in de economische wetenschappen voltooid hebben. 
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2. Het  gewoon lidmaatschap wordt  verkregen door aanneming door  het 
Bestuur naar aanleiding van een daartoe  schriftelijk bij het Bestuur 
ingediende aanvraag. 

        
 
Artikel   6  
1. Buitengewone leden kunnen zijn zij die niet voldoen aan het in  artikel 5 lid 1 

gestelde  criterium, doch wier maatschappelijke werkzaamheden van belang  zijn 
voor en/of verband houden met de praktische toepassing of theoretische 
beoefening van de economische  wetenschap in Suriname. 

2. Het buitengewoon lidmaatschap wordt verkregen door de aanneming  als 
zodanig door het Bestuur, op voordracht van tenminste drie leden. 

 
Artikel   7 
Ere- leden zijn zij die  wegens buitengewone verdiensten  jegens de Vereniging of 
de  economische wetenschap in het algemeen, door de Algemene 
Ledenvergadering op voorstel van het  Bestuur alszodanig zijn benoemd. 
 
Artikel   8 
De gewone en buitengewone leden zijn  gehouden de belangen van de Vereniging  
te behartigen en zich te gedragen naar de bepalingen van deze Statuten, de 
besluiten der Vereniging en de reglementen als bedoeld in artikel  19 dezer 
Statuten. 
 
 
BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

Artikel   9 
Het gewoon of buitengewoon lidmaatschap eindigt door:  
 

a. overlijden van het lid; 
b. een aan het Bestuur gerichte schriftelijke opzeggingstermijn van 

tenminste een maand; 
c. door een aan het lid gerichte schriftelijke opzegging door het Bestuur 

namens de Vereniging, met inachtneming van een  termijn van een 
maand, indien het lid naar het oordeel  van het Bestuur niet langer 
voldoet aan een der  vereisten in deze Statuten gesteld aan het 
gewoon respektievelijk buitengewoon lidmaatschap; 

d. door royement. 
 
Artikel  10  

1. Het in artikel 9 bedoelde royement van een lid kan alleen geschieden bij een 
op voorstel van het Bestuur door Algemene Ledenvergadering met 2/3 
meerderheid der uitgebrachte genomen besluit. 

2. Het besluit tot royement kan alleen worden genomen, nadat de betrokkene 
door het Bestuur of door de Algemene Ledenvergadering is  gehoord of 
daartoe in de gelegenheid is gesteld en op grond  van handelingen in strijd 
met de Statuten, reglementen en besluiten der Vereniging dan wel indien een  
lid de Vereniging anderszins op onredelijke wijze heeft benadeeld. 

3. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave 
van redenen, in kennis gesteld. 

4. Hij die eenmaal geroyeerd is, blijft ook in de toekomst van het lidmaatschap 
uitgesloten. 
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SCHORSING 

Artikel  11 
1. Een gewoon of buitengewoon lid kan worden geschorst bij Bestuursbesluit op 

een der gronden als vermeld in artikel 10 lid 2. 
2. Het besluit tot schorsing moet schriftelijk met opgave van redenen aan de 

betrokkene worden medegedeeld. 
3. Het bestuur is verplicht een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen, te 

houden binnen drie maanden na de datum van schorsing, welke vergadering 
gehouden is de schorsing te beeindigen, te verlengen of te besluiten tot 
royement van de betrokkene en in welke vergadering de betrokkene in de 
gelegenheid moet worden gesteld te worden gehoord. 

4. De schorsing vervalt, wanner binnen drie maanden na haar in werklng treden 
geen besluit als bedoeld in lid 3 van dit artikel door de Algemene 
Ledenvergadering is genomen. 

 
 

GELDMIDDELEN 

Artikel  12 
De middelen der Vereniging worden verkregen uit: 
a. contributie der gewone en buiten gewone leden; 
b. schenkingen, legaten, erfstellingen, toevallige baten en andere inkomsten. 
  

Artikel  13 
1. De gewone en buitengewone leden zijn een contributie verschuldigd. 
2. Het bedrag van de contrlbutie wordt vastgesteld voor de Algemene 

ledenvergadering op voorstel van het Bestuur. 
 
Artikel  14 
1. Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten een Voorzitter, Onder- Voorzitter, 

Secretaris, Penningmeester en Commissaris. 
2. Het bestuur wordt door de Algemene Leden vergadering uit de gewone leden 

gekozen. Bestuurfunkties kunnen alleen door meerderjarige personen worden 
bekleed. De voorzitter wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering,  
terwijl de overige funkties door het bestuur zelf worden verdeeld. 

3. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering als bedoeld in artikel 18 lid 1, treden 
twee leden van het bestuur af en wel aan de hand van een daartoe door het  
Bestuur opgemaakt rooster van  aftreding. De aftredende leden zijn terstond 
herkiesbaar. 

4. Indien in het bestuur een vacature onstaat, wordt daarin voorzien in de 
eerstvolgende Algemene  Ledenvergadering. Tot de datum van die vergadering 
blijft het Bestuur wettig geconstitueerd, 

 
Artikel  15 

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en 
vertegenwoordigt voorts de Vereniging in en buiten rechte, met inachtneming 
van  het lid 3 van dit artikel bepaalde. 

2. Tegenover derden wordt de Vereniging in niet- financiele aangelegenheden 
gebonden door de  handtekeningen van de Voorzitter en de Secretaris 
gezamenlijk. 

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van  de Algemene Ledenvergadering 
voor: 

a. het verkrijgen , vervreemden , bezwaren, huren, verhuren, en /of op andere 
wijze in gebruik en /of genot of geven van onroerende goederen; 
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b. het optreden in rechte waaronder begrepen verkrijgen het voeren van 
arbitrale procedures met uitzondering van het nemen van conservatoire 
maatregelen en van het nemen  van die maatregelen die geen uitstel 
gedogen; 

c. het ondertekenen van overeenkomsten waarbij aan de Vereniging een 
bankkrediet wordt verleend; 

d. het ter leen geven of opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het 
gebruik maken van een aan de Vereniging verleend bankkrediet; 

        e. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; 
        f.  het aangaan van dadingen.  
     
Van bovenbedoelde goedkeuring blijkt tegenover derden uit een uitreksel van de 
notulen van de Algemene Ledenvergadering waarin de betreffende goedkeuring 
werd verleend. 
4.   In financiele aangelegenheden wordt de Verenlglng vertegenwoordigd door de  
      Penningmeester. 
5. Bij ontstentenis of belet van de Voorzitter , Secretaris of Penningmeester wordt 

diens funktie met de daarin verbonden  bevoegheden  uitgeoefend door de 
Onder-Voorzitter, en bij diens belet of ontstentenis door een der andere 
bestuursleden. 

 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel   16  
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te Paramaribo. 
2. De leden worden tot  het bijwonen der vergaderingen opgeroepen door het  

Bestuur  met inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen bij 
persoonlijke, schriftelijke oproeping. De oproeping tot de vergaderingen 
vermelden de te behandelen onderwerpen. De termijn van 8 dagen kan in 
spoedeisende gevallen ter beoordeling van het Bestuur worden verkort tot 2 
dagen. 

 
Artikel 17 
1. Alle leden zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het 

woord te voeren. 
2. De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter van het Bestuur of diens 

plaatsvervanger. 
3. De besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden, behoudens de in deze 

Statuten genoemde uitzonderingen, met volstrekte meerderheid  der 
uitgebrachte stemmen genomen. Ieder  gewoon lid heeft recht een stem uit te 
brengen. Buitengewone en ere- leden hebben een adviserende stem.  Stemming 
over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Benoeming bij acclamatie is mogelijk indien geen der aanwezige gewone leden 
zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen beslist in zakelijke 
aangelegenheden  de Voorzitter, en in persoonlijke aangelegenheden het lot. 

4. Van het verhandelde in de aigemene ledenvergaderingen worden de notulen  
gehouden.  
         

Artikel 18 
1. Tenminste  eenmaal  per jaar en wel uiterlijk in de maand maart wordt door het 

Bestuur een Algemene  Ledenvergadering bijeengeroepen, waarin o.m.: 
a. Het Bestuur verslag uit brengt over de gang van zaken van de Vereniging en 

het door haar in het afgelopen  Verenigingsjaar gevoerde beleid; 
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b. de Penningmeester verslag uitbrengt over het financiele beheer in het 
afgelopen  Verenigingsjaar en de geldelijke omstandigheden der vereniging; 

c. de aktiviteiten en de begroting voor het komende Verenigingsjaar worden 
vastgesteld; 

d. De onderwerpen worden behandeld, die door het Bestuur aan de orde 
worden  gesteld; 

 
2. Algemene Ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dlkwijls  het Bestuur 

dit wenselijk oordeelt en voorts  op schriftelijk verzoek van tenminste tien gewone 
leden, e.e.a. met inachtneming van het in artikel 16 bepaalde. 

 
3. Voldoet het Bestuur niet aan het  in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek, dan 

zijn de  betreffende leden bevoegd  om met inachtneming van een termijn van 8 
dagen en bij persoonlijke schriftelijke oproeping een algemene ledenvergadering 
bijeen te roepen met kennisgeving aan het Bestuur. 

 
Artikel  19 
De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement en /of andere 
reglementen vaststellen betreffende de organisatie en / of de werkzaamheden der 
Vereniging ,welke reglementen geen bepalingen in strijd met deze Statuten mogen 
bevatten. 
 
 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel  20 
1. Voorstellen tot wijziging van de Statuten moeten , voorzover niet van het  

Bestuur  worden ingediend, ondertekend door tenminste tien gewone leden.  
Door het Bestuur  wordt  het voorstel tenminste vier weken voor een speciaal 
daartoe bijeen te roepen algemene ledenvergadering aan alle leden 
toegezonden. Een  voorstel tot wijziging der Statuten kan niet worden 
aangenomen dan met twee /derde meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen. 

2. Wijzigingen in de Statuten treden eerst in werking nadat de nadere  goedkeuring 
als bedoeld in artikel 16667 lid 3  Sur. B.W. is verkregen en openbaarmaking cf. 
Artikel 1667 lid 4 heeft plaatsgevonden. 

 
 

ONTBINDING 

Artikel  21 
1. Het besluit tot ontbinding der Vereniging moet met ¾  meerderheid der geldig 

uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene 
ledenvergadering worden genomen. 

2. De verefffening van zaken der Vereniging na de ontbinding geschiedt door het  
Bestuur,  tenzij de Algemene Ledenvergadering tegelijk met het besluit tot 
ontbinding anders heeft beslist. De vereffening geschiedt op de wijze als in 
artikel 1680  van het  Sur. B .W. aangegeven. 

3. Een  eventueel batig saldo der vereffening zal worden aangewend voor door de 
Algemene Ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding te bepalen zodanige 
doeleinden als het meest met het doel der Vereniging zullen overstemmen. 
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SLOTBEPALINGEN 

Artikel  22 
1. In afwijking van het in de artikelen 5 en 6 bepaalde, behoeven zij die op 

uitnodiging der oprichtersleden reeds hebben te kennen gegeven als gewoon of 
buiten gewoon lid tot de Vereniging te willen toetreden, niet voor het verkrijgen 
van het lidmaatschap op de aldaar bepaalde wijze een schriftelijke aanvraag in te 
dienen resp. te worden voorgedragen. 

2. Voor de eerste maal treden als leden van het bestuur op : 
A.J. Brahim                                 -  Voorzitter 
Th.L.M. van Philips                    -  Onder- Voorzitter 
A.R. Caram                                 -  Secretaris 
R .P. Koningsverdraag                 -  Penningsmeester 
R..A. Somaroo                              -  Commisaris 

    
Artikel  23 
In alle gevallen waarin bij deze statuten niet is voorzien, beslist het Bestuur. 
 
Goedgekeurd bij resolutie van 18 april 1973. No. 2318, gepubliceerd in het 
Gouvernements-Advertentieblad  No.55, d.d. 10 juli 1973. 




