
LEESWIJZER voor de STATUTEN van het L.S.S.G. “MORPHY” 
 
In 1988 zijn de Statuten van  de vereniging notarieel verleden. Tot deze tijd waren de statuten 
onderhands vastgesteld. Sindsdien zijn zij ongewijzigd gebleven. Een aantal externe veranderingen 
maken intussen, dat een aantal bepalingen niet meer letterlijk toegepast kan worden. Daarnaast  lijkt 
bij sommige bepalingen enige achtergrondinformatie wenselijk voor de gebruiker van deze statuten. 
 
Deze leeswijzer wil niet meer dan een leidraad zijn bij de interpretatie van enkele artikelen. 
 
Opgesteld door mr W.D. Bierens de Haan te Leiden, september 2008. 
 
 
 
Art.2: Het L.S.S.G. “Morphy” is -sinds lange tijd- steeds een subvereniging (ondervereniging) van de 
LSV Minerva. De hierop betrekking hebbende bepalingen in de statuten zijn dan ook van kracht. 
 
Art. 4 lid 1: Deze bepaling ziet vooral op de contributie. Het bestuur wisselt veelal op een ander 
tijdstip. Vanaf de datum van de installatie van het bestuur geldt de benoemin g in de regel voor een  
aaneengesloten periode van 12 maanden vanaf dat tijdstip. 
 
Art. 6 lid 1 letter b: de Rijksuniversiteit Leiden is te lezen als ‘de Universiteit Leiden’. 
 
Art. 6 lid 1 letter c: dit kan bijvoorbeeld zijn: de Hogeschool Leiden, het ROC Leiden etc.  
 
Art. 24 lid 3: het bedrag is thans te lezen als: € 453,78. Uit practisch oogpunt kan hierbij worden 
uitgegaan van een afgerond bedrag van € 450,--. 
 
Art. 27a: het aparte verenigenregister bestaat reeds geruime tijd niet meer en is opgegaan in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 
Art. 27b lid 1: het bedrag is thans te lezen als: € 113,44. Uit practisch oogpunt kan hierbij worden 
uitgegaan van een afgerond bedrag van € 110,--. De aansprakelijkheid ziet erop, dat de genoemde 
Bestemmingsreserve niet louter aanwezig is als een boekhoudkundige post (onderdeel van het Eigen 
Vermogen), maar ook feitelijk aanwezig dient te zijn (als onderdeel van de Activa, in  het bijzonder de 
Liquide middelen).          
 
Art. 37 lid 2: in deze bepaling wordt abusievelijk verwezen naar art . 45. Er dient te staan: ‘in geval 
van artikel 46’.  
 
Art. 38 lid 1: het vereiste van ‘schriftelijk’ kan ook vervuld worden door berichtgeving per e-mail, 
althans ten aanzien van de leden van wie een e-mail adres bekend is. Het enkele plaatsen van een 
mededeling op de website van de vereniging zal echter onvoldoende zijn. 
 
Art. 50 lid 2: zie het commentaar op art. 27a.  
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