OVEREENKOMST LIDMAATSCHAP ALPHA 2019-2020
STUDIEVERENIGINGEN
Ondergetekenden:
I.

Algemeen Platform Humaniora Amsterdam, faculteitsvereniging der
Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, gevestigd aan
Spuistraat 134, postcode 1012 VB Amsterdam, ingeschreven in het
handelsregister van de KVK onder nummer 34130680 en ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer Tim Vroegindeweij, hierna te noemen ‘ALPHA’

II.

……………………………………………………………………………,
Universiteit

van

studievereniging

Amsterdam,
postcode

ingeschreven

van

het

………………………………

en

handelsregister
ten

deze

de

gevestigd

……………………………………………………….,
in

aan

de

rechtsgeldig

aan

……………………………..,
KVK

onder

nummer

vertegenwoordigd

door

………………………………………………………….., hierna te noemen ‘studievereniging’

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Voor de periode 2019-2020:
1 Rechten
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA hebben recht op de volgende zaken:
1.1 Subsidie
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA hebben recht op subsidie voor studiegerelateerde
activiteiten, mits er aan de voorwaarden omtrent subsidieaanvragen wordt voldaan, deze
zijn te vinden op de website van ALPHA. Door ondertekening van dit contract gaat de
studievereniging akkoord met de voorwaarden omtrent de subsidieaanvragen.

1.2 Stemrecht
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA hebben recht op één stem tijdens een stemming
op een Algemene Raadsvergadering (ARV).
1.3 Belangenbehartiging
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA hebben recht op belangenbehartiging bij ALPHA.
Dit houdt in dat ALPHA bij het maken van beslissingen die de studievereniging aangaat, de
belangen van de studievereniging behartigt, voor zover dit redelijkerwijs van haar verwacht
kan worden.
2 Plichten
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA zijn verplicht tot de volgende zaken:
2.1 Rampenfonds
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA dienen jaarlijks een eenmalige bijdrage te leveren
aan het Rampenfonds. Het Rampenfonds functioneert als een verzekering en is bedoeld om
studieverenigingen die in financiële nood verkeren te ondersteunen. Het bedrag dat jaarlijks
overblijft wordt weer verdeeld onder de studieverenigingen. De hoogte van de bijdrage is
afhankelijk van het aantal leden van de studievereniging:

Aantal leden
0-30
31-70
71-120
121-300
>301

Bijdrage Rampenfonds
€0,€20,€40,€70,€160,-

Deze bijdrage moet vóór 1 november 2019 worden voldaan op rekeningnummer
NL59 INGB 0008 7431 20 t.n.v. Algemeen Platform Humaniora Amsterdam.
Na ontvangst van deze bijdrage wordt, indien van toepassing, het restant van de bijdrage
van het afgelopen jaar teruggestort. Een aanvraag voor het Rampenfonds dient uiterlijk één
week voor aanvang van een Algemene Raadsvergadering te worden aangevraagd. Over een
eventuele uitkering zal een stemming plaatsvinden.
2.2 Aanwezigheidsplicht
Van de studieverenigingen die lid zijn van ALPHA dienen in ieder geval de voorzitter en de
penningmeester aanwezig te zijn bij de Algemene Raadsvergaderingen (kortgezegd: ARV’s),
de Algemene Ledenvergadering (kortgezegd: ALV), en bij de eerste informatiebijeenkomst,
waar de begroting wordt gepresenteerd en meer informatie over de GPP wordt gegeven, van
ALPHA.
2.3 Opname mailinglijst
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA dienen ALPHA in de mailinglijst van de
studievereniging op te nemen.

2.4 Ledenvoordeel
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA dienen dezelfde voordelen aan de bestuursleden
van ALPHA te bieden als aan de eigen leden.
2.5 Deadlines
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA dienen de gestelde deadlines te handhaven.
2.6 Financieel jaarverslag
Studieverenigingen die lid zijn van ALPHA dienen aan het einde van het boekjaar een
exemplaar van het financieel jaarverslag aan ALPHA te overhandigen.
2.7 Huisregels 2.01F/G
De huisregels van 2.01F/G dienen te worden nageleefd.
3 Sancties
3.1 Het nakomen van plichten
Indien de plichten van studieverenigingen niet worden nagekomen, is ALPHA in de positie
om rechten te laten vervallen.
3.1.1 Afwezigheid
Indien de studievereniging niet aanwezig is op de verplicht gestelde activiteiten, zal
overlegd worden met de aanwezige studieverenigingen of de subsidieaanvraag van
desbetreffende studievereniging ongeldig verklaard wordt.
3.1.1.1 Indien de voorzitter en/ of de penningmeester van de studievereniging wegens
goede redenen niet aanwezig kan zijn op een van de verplicht gestelde activiteiten, dient zij
tenminste een ander bestuurslid naar de verplicht gestelde activiteit te sturen.
3.1.1.2 Indien ALPHA 24 uur voor de aanvang van de verplicht gestelde activiteit via een email door de studievereniging op de hoogte is gebracht van de afwezigheid, met bijgaand
een geldige reden hiervoor, en de studievereniging aantoonbaar haar uiterste best heeft
gedaan om aanwezig te kunnen zijn, zal er geen sanctie op afwezigheid volgen.
3.1.2 Deadlines
Indien de subsidieaanvraag te laat binnen is, maar binnen termijn van 24 uur na de deadline
inclusief een verklaring voor het verzuim nog wordt ontvangen, bespreekt de ALPHA intern
de mogelijkheid om de aanvraag (deels) toch te honoreren.
3.1.3 Huisregels
Het niet in acht nemen van de huisregels van 2.01F/G wordt door de ALPHA gezien als een
ernstige overlast. ALPHA is in de positie de studievereniging dan tijdelijk, maar niet voor
langer dan 30 dagen of tot de overlast is opgelost, uitbetaling van de eerstvolgende subsidie
te weigeren.
Indien de overlast zeer ernstig en/ of van lange duur is, is ALPHA in de positie de
eerstvolgende subsidie volledig te laten vervallen. De eerstvolgende subsidie kan ook
subsidie zijn die in het volgende collegejaar, namelijk 2020-2021, valt.

3.2 Wangedrag
Indien er sprake is van wangedrag bij de studievereniging is ALPHA in de positie om het
lidmaatschap te beëindigen.
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