
Statuten 

Zoals vastgesteld op 7 november 2003 te Den Bosch – vanuit OV- 

opzicht het midden tussen Nijmegen en Utrecht –, waarbij de  

ondertekenaars van NUt aanwezig waren.

A. Naam en zetel

Artikel 1

Het NUt-convenant, zoals ondertekend op 21 februari 2003, vindt in 

de praktijk zijn weerslag in de NUt-beweging, kortweg NUt geheten. 

Deze naam hanteren wij om ons initiatief kenbaar te maken.

Artikel 2

NUt heeft zijn administratieve zetel in Nijmegen. De corresponden- 

tiegegevens staan op het NUt-convenant vermeld. Voor het overige 

geldt dat NUt niet plaatsgebonden is.

B. Doel en middelen

Artikel 3

Het doel van NUt staat beschreven op de eerste pagina van het 

NUt-convenant. Elk jaar zal een evaluatie plaatsvinden ten aanzien 

van de doelstellingen. Zie hiervoor ook Artikel 10.

Artikel 4

NUt tracht zijn doelstellingen te bereiken door:

• De culturele bijeenkomsten, zoals nader omschreven in het 

NUt-convenant.

• Het in de openbaarheid treden middels de website  

(nut-convenant.nl), folders, mailings, flyers en andere commu- 

nicatiemiddelen. Het is verboden om deze middelen een commer-

ciële tint mee te geven.

• Het gedrag van de ondertekenaars: deze dienen in overeen- 

stemming te zijn met de doelstellingen van NUt.

Artikel 5

De financiële middelen van NUt bestaan uit:

• de jaarlijkse bijdragen van de ondertekenaars en andere leden;

• vrijwillige donaties van sympathisanten;

• inkomsten vanuit maatschappelijke bijdragen van NUt;

• overige baten. 

C. Leden, Sympathisanten, Donateurs en Gastsprekers

Artikel 6

Een ieder kan zich in principe aansluiten bij NUt. Wel dient hij of zij 



aan de in het NUt-convenant opgetekende randvoorwaarden te  

voldoen en bij voorkeur ook aan de wal noch kantvoorwaarden.  

In overleg met de ondertekenaars en de beschermheer kan hier in 

speciale gevallen van worden afgeweken. Bij volledig misplaatst  

gedrag en gedrag dat geenszins strookt met het karakter en de  

doelstellingen van NUt, kunnen leden geroyeerd worden. Het laatste 

woord is bij dit alles immer aan de voorzitter. 

Artikel 7

Een ieder is in principe vrij zich als sympathisant aan te melden. Wel 

wordt nagegaan of dit een serieus karakter heeft, teneinde ludieke 

acties te voorkomen.

Artikel 8

Donateurs kunnen een door hen gewenst bedrag overmaken op de 

rekening van NUt. Zij ontvangen hiervoor in de plaats een passende 

attentie en worden extra op de hoogte gehouden van de activiteiten 

en het reilen en zeilen van NUt. Bovendien worden zij verzocht acte 

de présence te geven op een NUt-bijeenkomst.

Artikel 9

Gastsprekers kunnen zich aanmelden om over een specifiek thema 

van gedachten te wisselen met de Nutleden. Voor hen geldt verder 

een zelfde behandeling als voor de donateurs, genoemd in Artikel 8. 

D. Evaluatie, voortgang, ontwikkeling en einde

Artikel 10

Jaarlijks zal NUt geëvalueerd worden. De ideeën en gedachten van 

de onder-tekenaars, andere leden en de beschermheer komen hierbij 

aan de orde. Er zal teruggegrepen worden op de doelstellingen en op 

de levensvatbaarheid van NUt. Indien nodig kan de koers van NUt 

aangepast worden door interne en/ of externe ontwikkelingen.

Artikel 11

Wellicht dat uit NUt formele of informele afdelingen voortvloeien.  

Dit dient consciëntieus overwogen en beargumenteerd te worden. 

Te denken valt aan specifieke werkgroepen of comités en het op- 

richten van een stichting. Een en ander dient schriftelijk te worden 

vastgelegd.



Artikel 12

NUt komt ten einde wanneer:

• •één der ondertekenaars overlijdt;

• de ondertekenaars in een structurele redetwist belanden;

• na grondige evaluatie blijkt dat NUt geen levensvatbaarheid bezit;

• het NUt-lidmaatschap of NUt-activiteiten betrokkenen in (levens)

gevaar brengen;

• de naam van de stad Nijmegen of de stad Utrecht veranderd 

wordt. 

Was getekend 21 februari 2003: 

Thomas Klijn (alias D.Q.)

secretaris 

Jasper v.d. Broek (alias K.)

voorzitter 

Dhr. drs. J. (Joris) van Dooren 

beschermheer 


