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en
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“EX ORIENTE LUX”

Vastgesteld op 2 november 2001

Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap
“Ex Oriente Lux”
De vereniging is opgericht op 22 mei 1933.
De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel
te Leiden onder het nummer V 445425.
De vereniging is erkend bij Koninklijk Besluit
van 26 juni 1962, nummer 59.
De Statuten zijn opgenomen in een notariële acte, verleden
op 2 november 2001, te Oudewater, bij Mr. M.G.
Biemans-van Donkelaar, notaris aldaar.
De Reglementen werden goedgekeurd door de
Algemene Ledenvergadering van 20 april 2002.
De samenstelling van het Bestuur van het Genootschap,
zijn adres, en verdere administratieve gegevens zijn te
vinden in elke aflevering van het Bulletin "Phoenix".

STATUTEN
I. Naam en Doel
1. De Vereniging draagt de naam Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente Lux”.
2. Het Genootschap heeft zijn zetel te Leiden en is voor onbepaalde tijd aangegaan.
3. Het Genootschap stelt zich ten doel de bevordering van de studie en de kennis van de
beschavingen van het Oude Nabije Oosten en het vormen van een band tussen hen die in deze
beschavingen belang stellen.
4. Het Genootschap tracht dit doel te bereiken door:
a. het doen houden van voordrachten;
b. het uitgeven van publicaties;
c. het organiseren van of medewerken aan studiekringen, studiedagen en congressen;
d. het verlenen van medewerking aan studiereizen en opgravingsexpedities in het Nabije
Oosten;
e. het verlenen van medewerking aan het vormen van bibliotheken en verzamelingen die op
het Oude Nabije Oosten betrekking hebben;
f. het bevorderen van de belangstelling voor het Oude Nabije Oosten, in het bijzonder ook bij
het onderwijs;
g. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.
II. De Aangeslotenen
5. De aangeslotenen worden onderscheiden in ereleden, gewone leden en jeugdleden.
6. Tot erelid kunnen worden benoemd zij die bijzondere diensten aan het Genootschap of aan
de wetenschappen op het gebied van het Oude Nabije Oosten hebben bewezen.
7. Men wordt gewoon lid of jeugdlid door aanmelding bij de secretaris. Het Bestuur kan om
gewichtige redenen een aanmelding weigeren. Van de weigering staat beroep open op de
Algemene Ledenvergadering.
8. Jeugdlid kunnen zij zijn, die de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt. Zij betalen een
geringere contributie dan de gewone leden.
9. De aangeslotenen hebben het recht alle lezingen en bijeenkomsten, georganiseerd door het
Genootschap, bij te wonen en de publicaties van het Genootschap te ontvangen, het bulletin
“Phoenix” gratis, de andere tegen betaling, tenzij het Bestuur anders beslist.
10. De gewone leden en de jeugdleden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan het
minimumbedrag wordt vastgesteld in een Algemene Ledenvergadering, voorafgaande aan het
verenigingsjaar waarvoor die contributie zal gelden. Is niets anders besloten dan blijft de
minimumcontributie dezelfde als in het voorgaande verenigingsjaar. De contributie van hen,
die lid voor het leven wensen te worden, wordt door het Bestuur in overleg met de betrokkene
vastgesteld. Deze contributie wordt betaald binnen een door het Bestuur te bepalen termijn.
11. Het zijn van aangeslotene eindigt door opzegging, royement of overlijden.
12. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór de aanvang van het
verenigingsjaar. Bij opzegging na die aanvang blijft de volle contributie over het lopende
verenigingsjaar verschuldigd.
13. Royement van gewone leden en jeugdleden kan geschieden door het Bestuur vanwege
wanbetaling of andere naar het oordeel van het Bestuur gewichtige redenen. Als wanbetaling

wordt aangemerkt het gedurende twee verenigingsjaren niet betalen van contributie.
Royement wordt bij aangetekend schrijven aan de betrokkene medegedeeld met opgave van
de redenen daarvan. Indien het royement is geschied vanwege wanbetaling, kan de betrokkene
het Bestuur verzoeken dit in te trekken na betaling alsnog van het verschuldigde bedrag. Van
het royement om andere redenen staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.
III. Het Bestuur
14. Het Genootschap wordt geleid door een Bestuur dat bestaat uit minimaal zeven en
maximaal elf leden.
15. De leden van het Bestuur worden telkens voor een tijdvak van vier jaren door de
Algemene Ledenvergadering gekozen, waarbij in ieder geval de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester in functie worden verkozen. De taken van de overige leden worden in
onderling overleg vastgesteld. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Leden wier
zittingsduur door het aflopen van de termijn waarvoor zij zijn benoemd is verstreken, blijven
in functie totdat in hun vacature is voorzien of besloten is hierin niet te voorzien.
16. Het Bestuur vergadert ten minste tweemaal per verenigingsjaar. Op verzoek van ten
minste drie leden ervan wordt binnen een maand na dat verzoek een bestuursvergadering
bijeengeroepen.
17. Het Bestuur beslist binnen het kader van de door de algemene ledenvergadering
goedgekeurde begroting over:
a. het uitgeven van publicaties en het organiseren van studiedagen en andere, voor alle leden
van het Genootschap bestemde activiteiten;
b. het in dienst nemen van personeel;
c. alle aangelegenheden waarvoor geen beslissing van de algemene ledenvergadering vereist
is;
d. de benoeming van de voorzitters van de plaatselijke afdelingen en de regeling van de taken
van en wijze van beheer door de besturen van deze afdelingen;
e. benoeming, schorsing en ontslag van de redacteuren van de publicaties van het
Genootschap.
18. Het Bestuur beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen, voorzover in de statuten
niet anders is bepaald. Als de stemmen na herstemming staken geldt de stem van de voorzitter
als beslissend.
Stemming geschiedt schriftelijk indien dit door één der bestuursleden wordt verlangd. Met de
stem van niet ter vergadering aanwezige bestuursleden wordt slechts rekening gehouden,
indien deze vóór de aanvang van de vergadering op schrift door de voorzitter is ontvangen en
de inhoud en strekking ervan naar het oordeel van de vergadering duidelijk zijn.
19. Voorzitter, secretaris en penningmeester samen vormen het Bureau van het Genootschap.
Dit zorgt voor de administratie van de vereniging en behartigt op basis van de begroting en
besluiten van de Algemene Ledenvergadering de dagelijkse gang van zaken van het
Genootschap. Over hun handelingen zijn de leden van het Bureau verantwoording schuldig
aan het Bestuur.
Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk het Genootschap in en buiten rechte.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging in overleg met het Bestuur.
20. Het Bestuur kan binnen het raam van zijn bevoegdheid commissies instellen en daaraan
bepaalde werkzaamheden opdragen.
IV. De Algemene Ledenvergadering.

21. De Algemene Ledenvergadering wordt eens per jaar en daarenboven tussentijds, zo
dikwijls het Bestuur dit nodig oordeelt of ten minste een tiende deel van de leden dit
schriftelijk verzoekt, door het Bestuur bijeengeroepen. Geeft het Bestuur aan het in het vorige
lid genoemde verzoek van leden niet binnen drie maanden gevolg, dan hebben de verzoekers
het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan, met inachtneming
van de voor het bijeenroepen van zo’n vergadering in het volgende artikel gestelde regels.
22. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het
verenigingsjaar gehouden. Het Bestuur bereidt deze vergadering voor en is verplicht mee te
werken aan een vergadering als bedoeld in art. 21, lid 2. Convocatie en agenda voor een
algemene vergadering worden ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan de
aangeslotenen toegezonden. Bevat de agenda de benoeming van een bestuurslid, dan wordt de
daarvoor opgemaakte voordracht vermeld.
23. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt door het Bestuur verslag uitgebracht
over de algemene en financiële toestand van de vereniging en over de werkzaamheden van het
afgelopen jaar, zulks ter goedkeuring van de vergadering, die daarop décharge verleent voor
het gevoerde beleid. In die vergadering dient het Bestuur een begroting in voor één of meer
verenigingsjaren ter goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.
Het verslag over de financiële toestand in het afgelopen verenigingsjaar en de
ontwerpbegroting voor het komende jaar worden ten minste veertien dagen vóór de Algemene
Ledenvergadering op het bureau van het Genootschap ter kennisneming voor de
aangeslotenen neergelegd.
24. De Algemene Ledenvergadering kiest de leden van het Bestuur conform art. 15, op basis
van een door het Bestuur voorbereide voordracht. Tien stemgerechtigde aangeslotenen
kunnen daarbij uiterlijk ter vergadering schriftelijk een tegenkandidaat stellen.
Voorstellen van aangeslotenen met betrekking tot niet op de agenda vermelde punten kunnen
slechts in behandeling worden genomen, indien een verzoek daartoe ten minste zeven dagen
vóór de vergadering schriftelijk bij het Bestuur is ingediend.
25. Over voorstellen wordt beslist door alle in art. 5 genoemde aangeslotenen die aanwezig
zijn en aan hun financiële verplichtingen over het afgelopen verenigingsjaar hebben voldaan
of die erelid zijn. Hierbij is art. 18 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
over personen schriftelijk wordt gestemd.
26. De Algemene Ledenvergadering kan, behoudens rechten van derden, besluiten en
handelingen van het Bestuur nietig verklaren. Het Bestuur kan dan, zo nodig, hetzij een nieuw
besluit nemen, hetzij een nieuwe Algemene Ledenvergadering bijeenroepen binnen een door
de vergadering te bepalen termijn. In het laatste geval treedt een besluit van de Algemene
Ledenvergadering pas in werking als het door die tweede vergadering is bekrachtigd. Een
desbetreffend bestuursbesluit wordt in de tussen de twee vergaderingen gelegen tijd niet
uitgevoerd.
27. De Algemene Ledenvergadering kan op voordracht van het Bestuur of ten minste tien
stemgerechtigde aangeslotenen, om naar haar oordeel gewichtige redenen, leden van het
Bestuur schorsen of ontslaan en ereleden benoemen, schorsen of royeren.
28. De Algemene Ledenvergadering kan reglementen of algemene richtlijnen met betrekking
tot bepaalde onderwerpen vaststellen.
Zij kan bij wijze van delegatie de beslissing over bepaalde aangelegenheden aan het Bestuur
opdragen, maar subdelegatie is niet toegestaan.
29. De Algemene Ledenvergadering beslist over wijziging van de statuten, echter niet dan
nadat de voorstellen daartoe schriftelijk ter kennis van alle aangeslotenen zijn gebracht. Voor

zo'n wijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van het ter vergadering
uitgebrachte aantal geldige stemmen vereist.
30. De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot ontbinding van het Genootschap en tot
wijziging van dit artikel overgaan op voorstel van het Bestuur of ten minste vijf en twintig
aangeslotenen en met een meerderheid van ten minste drie kwart van de ter vergadering
uitgebrachte geldige stemmen. Zo’n voorstel kan alleen in behandeling worden genomen,
indien het ten minste drie maanden tevoren ter kennis van de aangeslotenen is gebracht.
31. De Algemene Ledenvergadering die het besluit tot ontbinding van het Genootschap
neemt, wijst in haar besluit één of meer wetenschappelijke instellingen aan, aan welke de
bezittingen van het Genootschap, na betaling der schulden, bij liquidatie zullen worden
toegekend. De liquidatie geschiedt door het Bestuur en dit doet van de liquidatie rekening en
verantwoording in een daartoe te beleggen eind-vergadering. De goedkeuring van deze
rekening en verantwoording strekt tot volledige décharge.
V. Verenigingsjaar en Geldmiddelen
32. Het verenigingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
33. De geldmiddelen van het Genootschap worden verkregen door:
a. contributies;
b. de opbrengst van de verkoop van publicaties;
c. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;
d. de opbrengst van bezittingen;
e. andere baten.
34. Een deel der jaarlijkse inkomsten kan in een reservefonds worden gestort, tenzij wettelijke
verplichtingen zulks onmogelijk of economische omstandigheden dit onwenselijk maken. Het
Bestuur beslist over het opnemen en gebruiken van gelden uit het reservefonds en brengt
daarover, conform art. 23, verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
35. De geldmiddelen van het Genootschap worden beheerd door de penningmeester in overleg
met het Bestuur.
36. De Algemene Ledenvergadering benoemt telkenjare op voordracht van het bestuur een
kascommissie van twee leden, die in de volgende Algemene Ledenvergadering verslag
uitbrengt over het financiële beheer. In deze commissie worden bij voorkeur terzake van
financieel beheer deskundigen benoemd; zij zijn terstond herkiesbaar.
37. Het Bestuur kan het beheer der geldmiddelen desgewenst laten controleren door een
accountant en moet dit doen als de Algemene Ledenvergadering hierom verzoekt. Het rapport
van de accountant wordt dan gevoegd bij het verslag dat ter Algemene Ledenvergadering
wordt ingediend.
VI. Afdelingen en Studiekringen
38. Indien daartoe voldoende belangstelling bestaat kan door het Bestuur een plaatselijke
afdeling of studiekring worden opgericht.
39. Een afdeling wordt geleid door een bestuur van minstens twee leden, gekozen uit de
aangeslotenen die onder deze afdeling ressorteren. De voorzitter wordt benoemd door het
Bestuur, dat hem om zijns inziens gewichtige redenen ook kan schorsen of ontslaan.
40. Het bestuur regelt met de afdelingsbesturen hun taken en de wijze van beheer en ontvangt
van hen een jaarverslag over ontplooide activiteiten en besteding van geldmiddelen.

VII. Publicaties
41. Het Genootschap geeft uit:
a. een periodiek verschijnend populair-wetenschappelijk bulletin met de naam “Phoenix”, dat
alle aangeslotenen gratis ontvangen;
b. andere publicaties, in door het Bestuur te bepalen vormen, die bijdragen tot het realiseren
van de in art. 3 genoemde doelstellingen.
42. De redacteuren van de publicaties worden door het Bestuur benoemd, geschorst en
ontslagen. Zij leggen aan het Bestuur geregeld verantwoording af van hun beleid.
VIII. Slotbepalingen
43. In geval van verschil van mening over de uitleg van deze statuten beslist het Bestuur.
44. Deze statuten treden heden in werking.

REGLEMENTEN
krachtens art. 28 van de Statuten aangenomen door de Algemene
Ledenvergadering van 20 april 2002
1. Reglement voor de publicaties
1. Het Genootschap geeft uit:
a. een tijdschrift onder de naam “Phoenix”;
b. een tijdschrift onder de naam “Jaarbericht Ex Oriente Lux”;
c. een Nieuwsbrief;
d. de reeks “Mededelingen en Verhandelingen”;
e. de reeks “Supplementen Ex Oriente Lux”;
f. eventueel andere publicaties.
2. Het tijdschrift “Phoenix” verschijnt, indien enigszins mogelijk, driemaal per jaar en wordt
alle aangeslotenen gratis toegezonden.
3. De Nieuwsbrief verschijnt, indien enigszins mogelijk, tweemaal per jaar en wordt alle
aangeslotenen gratis toegezonden.
4. Het “Jaarbericht Ex Oriente Lux” bevat wetenschappelijke verhandelingen en wordt
uitgegeven al naar gelang de omstandigheden dit toelaten. Aangeslotenen kunnen zich erop
abonneren tegen een prijs die lager is dan de boekhandelsprijs.
5. De in art. 1 onder d en e genoemde publicaties verschijnen wanneer het Bestuur voor deze
reeksen geschikt geachte manuscripten verwerft en uitgave financieel verantwoord geacht
wordt. Aangeslotenen kunnen deze publicaties kopen tegen een prijs die lager ligt dan de
boekhandelsprijs.
6. Alle bovengenoemde publicaties verschijnen onder verantwoordelijkheid van redacties, die
door het Bestuur benoemd worden. De redacties dienen rekening te houden met de besluiten
en wensen van het Bestuur. Indien enigszins mogelijk maakt een vertegenwoordiger van de
redactie van “Phoenix” en van de redacties van de overige in art. 1 genoemde publicaties deel
uit van het Bestuur. Het Bestuur kan bepalen dat bepaalde bijdragen opgenomen, dan wel niet
opgenomen zullen worden.
2. Reglement voor de afdelingen
1. Indien daartoe voldoende belangstelling bestaat kan een plaatselijke afdeling van het
Genootschap worden opgericht.
2. Een afdeling wordt bestuurd door een bestuur van twee of meer leden. Het bestaat in ieder
geval uit een voorzitter en een secretaris-penningmeester, of uit een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester.
3. Deze bestuursleden worden door en uit de aangeslotenen die onder de afdeling ressorteren
gekozen en benoemd voor een tijdvak van vier jaren; zij zijn terstond herbenoembaar. De

voorzitter wordt benoemd door het Bestuur.
4. Het Bestuur regelt met de besturen der afdelingen de wijze van beheer aan de hand van dit
reglement. Het Bestuur kan, indien het dit noodzakelijk vindt, aanvullende regels stellen.
5. Het Bestuur kan:
a. de voorzitter van een afdelingsbestuur om naar het oordeel van het Bestuur gewichtige
redenen schorsen of ontslaan;
b. besluiten van afdelingen om gewichtige redenen schorsen of vernietigen;
c. de overige bestuursleden van afdelingen op grond van schending of verwaarlozing van
de belangen van het Genootschap schorsen;
d. alsdan voorzien in het bestuur van de afdeling.
6. Het bestuur van de afdeling organiseert, gebruikmakend van de door het Bestuur jaarlijks
ter beschikking gestelde “Sprekerslijst” en de lijst der onder de afdeling ressorterende leden,
in beginsel per seizoen (tussen september en mei) vier lezingen, die beantwoorden aan de
doelstellingen van het Genootschap.
7. De penningmeester van het Bestuur verstrekt de afdelingen de nodige geldmiddelen. Deze
worden in twee termijnen betaald, en wel in september, na ontvangst van de convocatie van
de eerste lezing van het seizoen, en in januari, na ontvangst van de convocatie van de derde
lezing. De hoogte der te verstrekken middelen wordt, binnen het kader van de jaarlijkse
begroting van het Genootschap, bepaald naar door het Bestuur gestelde maatstaven, die per
afdeling zoveel mogelijk rekening houden met ledental, gemiddelde kosten en specifieke
omstandigheden. Het afdelingsbestuur gebruikt deze middelen ter bekostiging van zijn
lezingenprogramma.
8. Een afdeling heeft geen recht op een nieuwe uitkering van geldmiddelen indien het Bestuur
nog niet in het bezit is van de in art. 9 genoemde verslagen over het afgelopen seizoen.
9. De penningmeester van een afdeling houdt een bankrekening op naam van de afdeling en
legt jaarlijks, zo spoedig mogelijk na het einde van het lezingenseizoen, door middel van een
financieel verslag aan de penningmeester van het Bestuur verantwoording af. Dit verslag gaat
vergezeld van een jaarverslag over de activiteiten van de afdeling, dat in ieder geval een
overzicht geeft van de gehouden lezingen en de aantallen toehoorders.
10. Het bestuur van een afdeling is gerechtigd van niet-leden, die lezingen van zijn afdeling
willen bijwonen, een passend geachte betaling te vragen. Het kan tijdens de bijeenkomsten
van de afdeling publicaties van het Genootschap verkopen. De opbrengsten van een en ander
worden in het in art. 9 genoemde financiële verslag vermeld en volgens tussen het Bestuur en
de besturen van de afdelingen te maken afspraken aangewend.
11. De goedkeuring van de in art. 9 genoemde verslagen door het Bestuur strekken tot
volledige décharge voor het bestuur van de afdeling.
12. Indien een plaatselijke afdeling samenwerkt met andere verenigingen, is het bestuur van
die afdeling verantwoordelijk voor een evenredige verdeling van de kosten en opbrengsten
van de activiteiten over de samenwerkende verenigingen; het maakt daarvan melding in het

financiële jaarverslag.
13. Het bestuur van een afdeling kan in overleg met de aangeslotenen het voorstel doen zijn
afdeling op te heffen. Zo’n voorstel moet onmiddellijk schriftelijk aan het Bestuur kenbaar
worden gemaakt om goedkeuring te verkrijgen. Besluit dit tot opheffing dan zullen alle
bezittingen van de afdeling, na betaling der schulden, worden overgedragen aan het Bestuur
van het Genootschap. Het Bestuur zal bij liquidatie van een afdeling het bestuur daarvan door
een goedkeuring van de rekening en verantwoording décharge verlenen.
***

