
Overeenkomst VGST en Victorie 
Amicitia 
In dit document vindt u de afspraken tussen de Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente 

en haar reünistenvereniging Victorie Amicitia. De vereniging is opgestart op 19 oktober 2012 middels 

een oprichtingsborrel en heeft een eigen bestuur. In het vervolg staan de afspraken die gemaakt zijn 

met Senaat Aan het Rot in 2015. 

Afspraken lange termijn 

Victorie Amicitia 
 Heeft een bestuur 

 Onderhoudt contact met de Senaat der VGST 

 Maakt elk jaar een begroting 

 Mag het toegewezen geld zelf besteden 

 Krijgt 25% van het bij reünisten geïncasseerde bedrag. 

 Handelt declaraties m.b.t. Victorie Amicitia af en meldt dit aan fiscus VGST 

 Gaat een officiële oprichting regelen indien deze afspraken niet langer ondertekend worden 

door de VGST 

 Houdt reünisten via verschillende media tijdig op de hoogte van relevante informatie, 

namelijk: 

o de data van reünistenactiveiten 

o de data van activiteiten waarbij reünisten welkom zijn 

o informatie over aanwezigen op deze activiteiten. 

 Organiseert minstens twee laagdrempelige activiteiten voor reünisten per jaar (die tevens 

toegankelijk zijn voor leden van de VGST) 

 Minstens één van de activiteiten is in het midden van Nederland 

VGST 
 De fiscus beheert het geld tot VA een eigen rekening heeft. De KasCo der VGST controleert op 

deze manier dus ook de boeken van de penningmeester van Victorie Amicitia.  

 De Abactis verstuurt de JV-uitnodiging in samenspraak en samenwerking met VA, middels een 

door VA gemaakte brief. (Poststukken voor reünisten verstuurd namens de VGST, worden 

verstuurd door de VGST.) 

 Commissies (zoals ProCo/CoCoHu, DiesCie en SotU-organisatie) nemen contact met VA op 

alvorens te communiceren met reünisten. Dit moet ook in de commissie-instructies geplaatst 

worden. Hierdoor kan VA de communicatie bundelen zodat er niet onnodig vlak achter elkaar 

contact met de reünisten wordt opgenomen. 

 Int de contributie zoals deze in dit document is vastgelegd. 25% hiervan gaat naar VA. 

 Behoudt volledige rechten en plichten richting reünisten (conform HHR en AV-besluit 89.3 (zie 

bijlage)). Er zijn geen statutaire wijzigingen. 



 Reünistenactiviteiten vastgelegd in de Statuten en HHR der VGST worden georganiseerd door de 

VGST (bijv. Reünistenactiviteit). Overige reünistenactiviteiten worden georganiseerd in overleg. 

Dat is hetzelfde als de huidige situatie. 

Afspraken 2015-2016 
 De contributie bedraagt dit jaar €15.-. Dit betekent een aandeel van €3.75 voor VA en €11.25 

voor de VGST. Dit is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

 Er zal medio februari een extra incasso voor de contributie plaatsvinden, ten einde de 

contributiecyclus op te schuiven naar het begin van het VGST-verenigingsjaar. VA draagt zorg 

voor de communicatie hiervan richting de reünisten. De VGST zorgt voor de incasso. 

 

Handtekening ter bekrachtiging van de overeenkomst 

 

 

 

VGST       Victorie Amicitia 

  



Bijlage 1: BESLUITEN DER VGST M.B.T. REÜNISTEN 
HHR ART 2.4 Reünisten 

    2.4.1. Toegang tot de vereniging 

 Reunist kunnen worden zij die (gast)lid zijn geweest. 

 2.4.2. Toelating tot het reunistschap 

 1. Toelating tot het reunistschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de abactis. 

 2. De senaat beslist over de toelating tot het reunistschap. 

 3. De abactis geeft van de beslissing tot het al of niet toelaten onverwijld kennis aan 
de aanvrager. 

 2.4.3. Rechten van reunisten 

 1. Reunisten hebben het recht de jaarvergadering en alle plenaire vergaderingen van 
de vereniging te bezoeken. 

 2. Zij zijn uitgesloten van actief en passief stemrecht. 

 3. Hiernaast hebben reunisten een aantal door de algemene vergadering vast te 
stellen rechten. 

 2.4.4. Verplichtingen van reunisten 

 Reunisten betalen een bijdrage (maximaal 25% van de contributie voor huidige 
leden) die wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

 2.4.5. Einde van het reunistschap 

 1. Het reunistschap eindigt: 

 a. door overlijden; of 

 b. door schriftelijke opzegging door de reunist bij de abactis, waarbij geen 
opzegtermijn in acht wordt genomen; of 

 c. door ontzetting, uitgesproken door de senaat wanneer geconstateerd 
wordt dat de reunist in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, 
of de besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 

 2. De abactis geeft van een beslissing over ontzetting onverwijld kennis aan de 
betrokkene onder opgave van redenen. 
 

 AV-besluit 89.3: 

...dat de reünisten naast de rechten genoemd in het HHR de volgende rechten hebben: 

 een reünisten terugkomdag eens in de 2 jaar 

 uitnodiging voor elke jaarvergadering inclusief jaarverslag 

 een uitnodiging voor de lustrumdies 

 een uitnodiging voor het VGST congres (indien georganiseerd) 

 toegang tot de reünisten website 

 


